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Inleiding
Van 24 september tot 12 november 2001 heeft het Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderse
Vallei ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 93 schriftelijke reacties binnen gekomen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland. In deze nota geven wij aan hoe wij de reacties hebben
verwerkt in het gebiedsplan. Het gebiedsplan hebben wij op 3 september vastgesteld.
Het Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderse Vallei is opgedeeld in twee delen. In het eerste
deel worden de natuur en landschapsdoelen voor de Gelderse Vallei gepresenteerd. In deel twee
is op perceelsniveau aangegeven welke mogelijkheden uit de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000
en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer zijn ingezet. Deel twee van het gebiedsplan is
gebaseerd op de subsidieregelingen die in de Staatscourant 1999, nummer252, zijn gepubliceerd.
Op deel twee is inspraak mogelijk geweest.
Uit het grote aantal schriftelijke reacties blijkt een grote betrokkenheid van de bewoners van de
Gelderse Vallei bij natuur en landschap. Wij zijn gelukkig met de grote belangstelling die bestaat
voor het meewerken aan de uitvoering van het gebiedsplan. Een groot aantal reacties heeft geleid
tot een verbetering van het gebiedsplan. Vaak gaat het om details. De belangrijkste wijzigingen die
de schriftelijke reacties hebben opgeleverd zijn:
- verruimde openstelling van overgangsbeheer in gebieden nieuwe natuur
- verruimde inzet van landschapshectares
- geen doelmatigheidstoets voor beschikkingen agrarisch natuurbeheer en opname van een nieuw
nat graslandpakket'
- begrenzing van de inzet van middelen zoveel mogelijk verlegd naar de perceelsgrenzen
- uitbreiding van pakketmogelijkheden voor enkele natuurdoeltypen.

Overleg
Bij het opstellen van het Gebiedsplan Natuur en Landschap heeft via een begeleidingsgroep
overleg plaatsgevonden met diverse externe partijen en organisaties. In de begeleidingsgroep zijn
vertegenwoordigd: LNV Directie Oost, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit, Bosgroep, GLTO
en het Waterschap Vallei en Eem. Ook is het ontwerp ter advisering voorgelegd in de Provinciale
Commissie Landbouw en Natuur van 25 juni 2001.
Op 25 september is in het plangebied (Lunteren) een presentatie gehouden voor alle gemeenten
in het plangebied en het Waterschap Vallei en Eem. Deze partijen hebben voor de
informatiemiddag een persoonlijke uitnodiging ontvangen en het ontwerp-gebiedsplan toegestuurd
gekregen.
Tevens zijn tijdens de terinzageleggingsperiode in het plangebied op 25 en 27 september
informatieavonden gehouden (Lunteren en Nijkerk). De aankondiging voor deze avonden is in
diverse regionaal en lokaal verschijnende dag- en weekbladen gepubliceerd. De avonden waren
opgebouwd uit een presentatie van het gebiedsplan door medewerkers van de provincie
Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied en een informatiemarkt met stands van diverse
betrokken organisaties uit het plangebied. In totaal hebben ongeveer 80 mensen de
informatieavonden bezocht.
Daarnaast zijn er in het plangebied op 4, 5, en 11 december 2001 inloopochtenden georganiseerd
(Ede, Barneveld en Putten) waarbij ca. 90 bezoekers individueel te woord zijn gestaan.
Aankondiging voor deze ochtenden is gepubliceerd in diverse regionaal en lokaal verschijnende
weekbladen, in 'GLTO-nieuws' en in de informatiekrant van de reconstructie die huis-aan-huis is
verspreid.
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Ter inzage legging
Van 24 september tot 12 november 2001 heeft het plan ter inzage gelegen op het provinciehuis
en alle gemeentehuizen binnen het plangebied. Reacties die naar aanleiding van de
inloopochtenden van 4, 5, en 11 december zijn binnengekomen, zijn ook in deze commentaarnota
meegenomen. Gemeenten en belanghebbende organisaties is het ontwerp Gebiedsplan Natuur
en Landschap Gelderse Vallei toegestuurd. Overige belangstellenden en belanghebbenden zijn
in de gelegenheid gesteld het gebiedsplan bij de provincie te bestellen.
Tevens is op internet, naast de complete plantekst met kaarten, ook een interactieve versie van
het gebiedsplan beschikbaar.
Deterinzagelegging is aangekondigd in de Staatscouranten diverse regionaal verschijnende dagen weekbladen.
Van 24 september tot en met 12 november 2001 was een ieder in de gelegenheid schriftelijke
reacties met betrekking tot het ontwerp gebiedsplan bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
Van deze mogelijkheid is door 93 insprekers gebruik gemaakt. (Zie Bijlage 1: lijst met insprekers)

Opbouw commentaarnota
Deel 1 van het gebiedsplan is een weergave van het bestaande beleid waarop geen inspraak
mogelijk was. Toch zijn op dit deel verschillende reacties binnengekomen. Deze reacties zijn
meegenomen in de commentaarnota en zijn beantwoord in hoofdstuk 1. De reacties die betrekking
hebben op deel 1 van het gebiedsplan hebben niet geleid tot aanpassing van het beleid. In
hoofdstuk 2 zijn de reacties van meer algemene aard en de systematiek van het gebiedsplan
beantwoord. Vragen over de relatie tussen het gebiedsplan en andere plannen en beleidsvelden
is in hoofdstuk 3 nader toegelicht. In hoofdstuk 4 zijn de vragen over de beschikbare financiële
middelen behandeld. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het uitvoeringstraject van het gebiedsplan.
In hoofdstuk 6 zijn de reacties over de begrenzingen van en de inzet van de subsidiemiddelen van
Subsidieregeling Natuurbeheer en Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer in de verschillende
deelgebiedjes behandeld. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de opmerkingen ten aanzien van de tekst en
kaarten opgenomen.
In bijlage 1 is de lijst met insprekers weergegeven.

Leeswijzer
In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de namen van insprekers. De lijst is onderverdeeld in vier
categorieën: Gemeenten, Organisaties, Particulieren en Landgoederen. Iedere inspreker is
onderverdeeld in één van de vier categorieën en heeft binnen die categorie een nummer gekregen
(in willekeurige volgorde). De eerste letter van de categorie en het nummer vormen samen de
unieke code voor de inspreker. In bijlage 1 is achter de naam van de inspreker een lijst opgenomen
met paginanummers waarde vragen en of opmerkingen van de inspreker zijn terug te vinden. Op
de aangegeven pagina kunnen meerdere vragen of opmerkingen van de inspreker voorkomen.
In ieder hoofdstuk staat bij de inspraakreactie de code van de inspreker die deze reactie heeft
ingebracht.
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Hoofdstuk 1: Reacties op deel 1 van het gebiedsplan

1.1 Inleiding
In deel 1 van het Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderse Vallei worden de Gelderse
natuurdoelen gepresenteerd en wordt de relatie tussen de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli
2000) en de beleidsvelden water, milieu en ruimtelijke ordening belicht. Deel 1 is een weergave
van bestaand beleid waarop geen inspraak mogelijk is.
Toch zijn er reacties binnengekomen die betrekking hebben op deel 1 van het gebiedsplan. Deze
vragen zijn opgenomen in de commentaarnota omdat wij het van belang vinden dat
onduidelijkheden omtrent deel 1, dat de inhoudelijke onderbouwing vormt van het uitvoeringsplan
(deel 2), worden weggenomen. De reacties die behandeld zijn in dit hoofdstuk hebben niet geleid
tot aanpassing van het beleid. De reacties hebben met name betrekking op de rol van
verschillende partijen bij planvorming en realisatie van ecologische verbindingszones.

1.2 Status van het plan
Reactie
In het gebiedsplan wordt vermeld dat het gebiedsplan richtinggevend is voor het reconstructieplan
en dat de doelen uit het gebiedsplan niet ter discussie staan. Inspreker vraagt of deze opdracht
voldoende ruimte biedt aan de reconstructiecommissie om te komen tot een integraal plan. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In paragraaf 1.2 van het plan is aangegeven dat het gebiedsplan 'richtinggevend is voor het
reconstructieplan' en dat 'de doelen uit dit plan niet ter discussie staan'. Tevens is in deze
paragraaf aangegeven dat het gebiedplan 'op grond van zwaarwegende argumenten bijvoorbeeld
voortkomend uit het reconstructieplan, tussentijds kan worden gewijzigd'.
Met 'de doelen staan niet ter discussie' geven wij duidelijk aan wat wij willen, met andere woorden
'welke doelen de provincie wil realiseren'. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een ecologische
verbindingszone tussen gebied A en B, de realisering van natuurdoeltype "x" in gebied "y", of het
versterken van het landschap ten behoeve van amfibieën of das. Wij stellen deze doelen niet ter
discussie.
De doelen staan dus centraal. Met andere woorden de doelen geven voor de
reconstructiecommissie de richting aan voor de ontwikkeling op een bepaalde plek of in een
bepaald gebied. In de wijze waarop een doel kan worden gerealiseerd zitten de keuzemogelijkheden voor de reconstructiecommissie. Het gaat dan bijvoorbeeld om keuzes over hoe
verdroging of vermesting in een bepaald gebied kan worden aangepakt, welke prioritering wordt
gehanteerd in de aanpak of op welke wijze een ecologische verbindingszone kan worden
gerealiseerd.
De reconstructiecommissie kan op basis van zwaarwegende argumenten voortkomende uit een
goed plan, voorstellen doen voor wijziging van locaties waar de doelen gerealiseerd moeten
worden, bijvoorbeeld over de ligging van een ecologische verbindingszone. Op basis van
zwaarwegende argumenten kunnen wij het gebiedsplan op dit punt aanpassen. Zonder de doelen
uit het gebiedsplan ter discussie te stellen kan op deze wijze wel een zogenaamd "haasje-over"
tussen gebiedsplan en reconstructieplan plaatsvinden.

Reactie
Inspreker verzoekt om in hoofdstuk 4 vraag van GS aan de Reconstructiecommissie Gelderse
Vallei - Utrecht Oost aan te vullen met de vraag aan deze commissie om 100 ha bos op de kaart
te zetten en de resterende 50 ha Landschappelijk Raamwerk te begrenzen. (016, 021)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan de vraag, gericht aan de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei - Utrecht Oost, zal worden
toegevoegd dat zij in het Gelderse deel van het reconstructiegebied 100 hectare bos in hun
plankaart zullen opnemen en dat zij tevens de resterende 50 ha Landschappelijk Raamwerk zullen
begrenzen.

Reactie
In hoofdstuk 4 vragen GS aan gemeenten om bestaande en te realiseren natuur- en bosgebieden
en ecologische verbindingszones een adequate bescherming in het bestemmingsplan te geven.
Inspreker is van mening dat dit op gespannen voet staat met 'vrijwilligheid' en 'geen
schaduwwerking' en vraagt om een heldere interpretatie en formulering. (019)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan gemeenten wordt gevraagd om bestaande en te realiseren natuur- en bosgebieden en evz's
een adequate bescherming in het bestemmingsplan te geven. Met de vraag om 'te ontwikkelen
natuur' te beschermen wordt bedoeld dat wanneer nieuwe natuur wordt ontwikkeld op vrijwillige
basis, de functiewijziging wordt vastgelegd in het bestemmingsplan zodat deze nieuwe
natuurgebieden op dezelfde wijze planologisch worden beschermd als bestaande natuur.
Vanwege de grote druk op de ruimte in Nederland heeft de EHS een planologische
basisbescherming. Dit houdt in dat het bestemmingsplan de natuur- en landschapswaarden die
aanwezig zijn beschermt en dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS niet worden toegestaan tenzij
aangetoond wordt dat de actuele en gewenste kwaliteit en samenhang van de EHS (inclusief
evz's) niet wordt aangetast.
Planologische basisbescherming mag niet leiden tot planologische schaduwwerking. Dat wil
zeggen dat het bestaande grondgebruik niet belemmerd mag worden. De status van een gebied
in een bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met de nu aanwezig waarden en mag niet
vooruitlopen op gewenste toekomstige ontwikkelingen.

Reactie
In hoofdstuk 4 vragen Gedeputeerde Staten aan het waterschap om het gebiedsplan als
uitgangspunt te gebruiken voor het vaststellen van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater
Regime (GGOR). Inspreker geeft aan dat het met betrekking tot de reconstructie Gelderse vallei
verstandiger is om het GGOR af te stemmen op het integrale reconstructieplan. Het gebiedsplan
wordt niet als uitgangspunt gebruikt, maar kennis en informatie uit het plan wordt gebruikt bij het
opstellen van het GGOR. (022)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn ons er van bewust dat het gebiedsplan niet het enige uitgangspunt is bij het opstellen van
de plannen voor het gewenste grond- en oppervlaktewater regime, maar wijzen er hierbij wel op
dat het gebiedsplan een zeer belangrijk document vormt in het proces voor het vaststellen van het
gewenste grond- en oppervlaktewater regime.

Reacties
In hoofdstuk 4 vragen Gedeputeerde Staten aan waterschap Vallei en Eem en waterschap Veluwe
mee te werken aan de realisatie van ecologische verbindingszones. Over de rolverdeling bij de
realisatie van evz's plaatsen insprekers een aantal kanttekeningen.
- Waterschappen willen alleen verantwoordelijk zijn voor realisatie van de modellen winde en
rietzanger en het onderdeel corridor van model kamsalamander. Daarnaast wil het
Waterschap verantwoordelijk zijn voor de planvorming van verbindingszones met andere
modellen indien deze samenvallen met model winde of rietzanger. (022)

- De Gelderse waterschappen hebben aangegeven dat zij trekker' zullen zijn van de natte
zones, winde en rietzanger. Voor modellen kamsalamander en das zijn zij geen trekker ook
al valt deze samen met natte zones rietzanger en winde (poelen staan los van de watergangen
en zijn geen onderdeel van het watersysteem). (011)
Tijdens een later overleg heeft inspreker aangegeven trekker te willen zijn van de natte
model/en winde en rietzanger en verantwoordelijk te willen zijn voor de planvorming als deze
samenvallen met de model/en kamsalamander en das.
- Met gemeenten wordt alleen dan samengewerkt indien een droge evz direct langs een
watergang is gelegen. Dit zal neerkomen op meewerken aan visie- en planvorming en
verlenen van ontheffingen die nodig zijn voor realisatie. (022)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Hoofdstuk 4 is als volgt aangepast. Aan het waterschap Vallei en Eem en waterschap Veluwe
vragen wij de realisering van natte ecologische verbindingszones langs watergangen te trekken
(modellen winde, rietzanger) en verantwoordelijkheid te nemen voor de planvorming van de evz
modellen kamsalamander en das voor zover deze samenvallen met model rietzanger of winde.
Daar waar gecombineerde ecologische verbindingszones voorkomen zullen we in overleg met het
waterschap en andere betrokken partijen tot een trekker van de verbindingszone komen.
Aan de vraag om met gemeenten samen te werken om droge verbindingszones tot stand te
brengen, zal de volgende zin worden toegevoegd: "Gemeenten worden gevraagd deze droge
verbindingszone te trekken".

1.3 Overige reacties
Reactie

In hoofdstuk 3. 1 wordt gesteld dat natuur als hoofdfunctie zich niet verdraagt met waterretentie.
Inspreker geeft aan dat dit geen vaststaand beleid is, maar een opvatting vanuit een sectorale
benadering. Het Binnenveld is zoekgebied voor waterberging. Inspreker vraagt zich af of het
ontwikkelen van bloemrijk gras/and volgens de provincie onverenigbaaris met een waterbergende
functie. (inspreker heeft het niet over het samengaan van blauwgras/and met waterberging) (022)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dat natuur als hoofdfunctie zich niet verdraagt met waterretentie is inderdaad een opvatting die sec
vanuit een natuur-visie is geschreven. In werkelijk ligt het genuanceerder dan in het concept van
het gebiedsplan is beschreven. Of waterretentie en natuur met elkaar te combineren zijn, hangt
af van de situatie ter plekke: grondsoort, regelmaat en tijdstip van de waterretentie en de kwaliteit
van het water zijn allemaal van invloed op de hoogst haalbare natuur op de betreffende plek. Een
bloemrijk grasland op zandgrond stelt hogere eisen aan waterkwaliteit dan een moeras op het
kleigebied. Voor iedere plek is de situatie anders dus maatwerk is vereist. Voor wat betreft het
binnenveld is het belangrijk om te weten waarde waterretentie precies geprojecteerd is, hoe vaak
het water het retentiebekken bereikt en op welke momenten in het jaar en wat de waterkwaliteit
is. Met name dat laatste aspect is voor wat betreft het Binnenveld een belangrijke factor.
In het definitieve gebiedsplan is aan de tekst over waterretentie toegevoegd dat zowel de nog op
te stellen stroomgebiedsvisies als het reconstructieplan aanleiding kunnen geven tot aanpassing
van het gebiedsplan.

Hoofdstuk 2: Inspraakreacties van algemene aard
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan inspraakreacties van meer algemene aard. De reacties hebben voornamelijk
betrekking op de systematiek en ambities van het gebiedsplan. Ook vragen en opmerkingen die
betrekking hebben op de openstelling van pakketten en de inzet van zoekgebieden zijn in dit
hoofdstuk nader toegelicht.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

2.2 Aard van het gebiedsplan
Inspraakreacties
- Inspreker vraagt aandacht voorde mate van detaillering van het gebiedsplan (veel deelgebieden,
kleine quota, eisen aan terreincondities). Inspreker ziet graag dat het gebiedsplan flexibeler wordt
en dat er meer vertrouwen komt in de toekomstige beheerder. (010)
- Inspreker (023) stelt voor om het aantal deelgebiedjes aanzienlijk terug te brengen en geeft in
overweging landschapspakketten in het hele Binnenveld en wellicht in de hele Vallei open te
stellen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor de inzet van de subsidiemiddelen vormen de doelen van ons provinciaal natuur- en
landschapsbeleid, zoals dat is vastgelegd in de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000), het
uitgangspunt. Dit betekent dat wij willen investeren in een samenhangend netwerk van
natuurgebieden en ecologische verbindingszones, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur
en dat wij een aantal bijzondere natuurkwaliteiten, zoals de zogenaamde
aandachtsnatuurdoeltypen en parels en de leefgebieden van bijzondere plant- en diersoorten en
de landschappelijke kwaliteiten willen behouden en versterken. Om bepaalde natuurdoelen te
kunnen bereiken worden de beperkte subsidiemiddelen zeer gericht en soms maar in kleine
deelgebieden ingezet. In andere gevallen, waarde natuurdoelen minder specifiek op een bepaald
terrein zijn gelegen, werken we met zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn in vergelijking met de
oude begrenzingenplannen aanzienlijk verruimd, waardoor de flexibiliteit voor inzet van de
pakketten is toegenomen. De prioriteiten in het natuurbeleid èn de beperkte financiële middelen
brengen met zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden, waardoor we niet overal waar
potenties aanwezig zijn ook pakketten kunnen openstellen. Wanneer wij alle beschikbare hectares
flexibel voor alle zoekgebieden openstellen, lopen wij het risico dat alle hectares zeer
geconcentreerd in enkele deelgebieden worden ingezet, waardoor wij kansen om ook in andere
deelgebieden onze natuurdoelen te halen, mislopen. Aangezien wij van mening zijn dat overal een
basiskwaliteit gehandhaafd of nog bereikt moet worden en er vanuit LNV geen quotum is
vastgesteld voor de inzet van landschapspakketten, hebben wij besloten om in bijna de gehele
Gelderse Vallei landschapspakketten die passen bij het aanwezige natuurdoeltype open te stellen.
Alleen in gebieden waar we de openheid willen behouden, bv essen en weidevogelgebieden, zijn
geen landschapspakketten opengesteld.
Inspreker 010 is van mening dat er weinig vertrouwen is in de toekomstige beheerders. Wij zijn
het niet met inspreker eens. Een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe subsidiestelsel is
het afrekenen op resultaat. Het behalen van het doel zoals beschreven in de pakketten levert 15
% hogere beheersvergoeding op. Het uitvoeren van het juiste beheer om de doelen te halen vergt
meer initiatief en creativiteit van de (agrarische) ondernemer dan voorheen.
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Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af waarom in het gebiedsplan geen ruimte is gereserveerd voor ruiter- en
menroutes. (03)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan is een sectoraal plan wat inhoudt dat in het plan andere thema's dan natuur en
landschap (en bos) niet of zijdelings aan de orde komen. Wanneer eigenaren of beheerders
subsidieaanvragen uit Subsidieregeling Natuurbeheer kunnen zij daarnaast ook recreatiesubsidie
aanvragen. Daarvoor moeten aanvragers gedurende een aantal dagen per jaar hun terreinen
openstellen voor het publiek en dit publiek ook de mogelijkheid geven om over fiets- of
wandelpaden het terrein te bezoeken. Of een ruiter- of menroute te combineren is met een fiets
of wandelpad is ter beoordeling van de eigenaar zelf. Voorwaarde voor de recreatiesubsidie is wel
dat de paden voor voetgangers begaanbaar zijn en blijven. Voor de ontwikkeling van lange
aaneengesloten ruiter-of menroutes is het gebiedsplan niet het juiste kader. Het reconstructieplan
is daar veel geschikter voor. Ons advies aan inspreker is dan ook om deze vraag voor te leggen
aan de reconstructiecommissie zodat zij bij het opstellen van het reconstructieplan rekening
kunnen houden met het verzoek van inspreker. Daarnaast zouden ook organisaties als RVGHolding (het vroegere recreatieschap), de plaatselijke VVV's of gemeenten mee kunnen werken
aan de realisatie van lange ruiter- of menroutes.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat bij het vetvallen van de begrenzingenplannen en de veelheid aan definities
het volstrekt onduidelijk wordt welke planologische bescherming geldt voor welk deel van de EHS.
Inspreker hecht aan het handhaven van de planologische bescherming van de EHS zoals dat staat
beschreven in de oude begrenzingenplannen die met het vaststellen van het gebiedsplan komen
te vervallen. (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden (bestaande en nieuwe natuur) en
ecologische verbindingszones. De ligging van een perceel in de EHS heeft geen consequenties
voor het actuele grondgebruik en actuele functies, dus geen planologische schaduwwerking. Wel
geldt er voor de EHS een planologische basisbescherming. De planologische basisbescherming
houdt twee dingen in. Ten eerste moet het bestemmingsplan natuur- en landschapswaarden die
aanwezig zijn, beschermen. Ten tweede geldt voor nieuwe ontwikkelingen in de Ecologische
Hoofdstructuur het nee, tenzij-principe conform het Structuurschema Groene Ruimte en het
Streekplanbeleid voor landelijk gebied A en B. Dit betekent dat wij nieuwe ontwikkeling niet zullen
toestaan, tenzij wordt aangetoond dat de actuele én gewenste kwaliteit en samenhang van de
Ecologische Hoofdstructuur (inclusief ecologische verbindingszones) nietworden aangetast. Deze
basisbescherming was in de oude begrenzingenplannen ook al aanwezig.

Inspraakreacties
Insprekers willen er op wijzen dat 'uitgestelde inrichting' (beschreven in paragraaf 3.1) volgens
regeling SN niet mogelijk is. Subsidie Functieverandering en het opstellen van een inrichtingsplan
zijn aan elkaar gekoppeld. (016, 018, 021). Insprekers (016, 021) voegen hier aan toe dat
uitgestelde inrichting leidt tot ongewenste vertraging in de realisatie van de EHS en dat het leidt
tot een verschil in benadering tussen particulieren en de grotere NB-organisaties.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn het niet met de insprekers eens dat de constructie 'uitgestelde inrichting' in strijd is met SN
(artikel 42). De koppeling subsidie functieverandering en inrichtingsplan wordt immers niet
losgelaten.
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Indien een door ons geformuleerd tussendoel met het daarbij behorende basispakket wordt
gerealiseerd en bijbehorende inrichtingsmaatregelen direct worden genomen, is er geen
strijdigheid met artikel 42 SN. Een aanvraag voor subsidie functieverandering moet dus tegelijk
worden ingediend met een aanvraag voor inrichtingssubsidie.
De tekst in het gebiedsplan zal ten aanzien van dit punt verduidelijkt worden. In principe worden
particulieren en NB-organisaties op gelijke wijze behandeld.

Inspraakreactie
Inspreker is het er niet mee eens dat het volgens het gebiedsplan niet mogelijk is om op terreinen
van NB-organisaties SAN-pakketten af te sluiten (zelf geeft de SAN die mogelijkheid wel). Dit
creëert een ongelijkheid tussen pachters van NB-organisaties en pachters van particulieren.
Eigendommen van NB-organisaties zijn veelal in verpachte staat gekocht. Verzoek om op
landbouwgrond van NB-organisaties SAN-pakketten open te stellen. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn van mening dat terreinen die met overheidsgeld zijn verworven en overgedragen zijn aan
een natuurbeschermingsorganisatie, niet in aanmerking komen voor een Subsidie Agrarisch
Natuurbeheer omdat een belangrijk deel van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer bestaat uit
inkomstenderving. Bij aankoop door de overheid wordt deze inkomstenderving afgekocht. Het
verstrekken van subsidie voor agrarisch natuurbeheer betekent voor die gevallen dat de overheid
twee keer betaalt voor dezelfde inkomstenderving. In deze gevallen stellen we daarom alleen de
SN-subsidies open. Voor de gevallen dat de pacht niet is afgekocht en aangepast beheer wel is
gewenst, ligt het initiatief bij de natuurbeschermingsorganisatie om de inkomstenderving door het
aangepaste beheer in de pachtprijs te verrekenen.
Het is anders wanneer de N B-organisatie het terrein via eigen financiële middelen of via een legaat
heeft verworven. In die gevallen bieden wij wel de mogelijkheid aan de pachter om gebruik te
maken van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.
Als percelen in eigendom van een natuurbeschermingsorganisatie worden overgedragen aan een
particulier (door verkoop of ruil), zullen we bij planherziening bezien of openstelling van de SAN
in de rede ligt.

Inspraakreactie
De evz Wageningen-Noord loopt langslover percelen van de proefgebieden van Wageningen UR.
Inspreker gaat er van uit dat Wageningen UR (als ze willen) ook aanspraak kan maken op SANregeling. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de brochure 'Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer' van DLG en LASER staat aangegeven
wanneer gebruik gemaakt kan worden van de subsidieregeling. Het belangrijkste voor deelname
aan de regeling is het bezit van het duurzame' gebruiksrecht vooreen terrein. 'Duurzaam' betekent
dat men gedurende het gehele tijdvak (6 jaren) het beheer van het terrein heeft. U bent dus
eigenaar of u heeft een pachtcontract van tenminste zes jaar waarbij u beschikt over het recht tot
gebruik en beheer van het terrein. Partijen die geen beschikkingen uit de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer aan kunnen vragen zijn: Staatsbosbeheer, particuliere terreinbeherende
organisaties, publiekrechtelijke lichamen en landinrichtingscommissies.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat niet het huidige peilbesluit en de landinrichting de weidevogels in
Arkemheen doen vertrekken maar dat roofdieren en het voedselaanbod de oorzaken zijn. (P13)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Met de inzet van Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer willen wij de inrichting en het beheer
van weidevogelgebieden zo optimaal mogelijk maken. Op dit moment is het peilbesluit in
Arkemheen een compromis tussen landbouw- en natuurdoelstellingen. Zeker voor de kritische
weidevogels zou een hoger en natuurlijker peilverloop (hoger voorjaarspeil) in de polder gunstig
werken. Juist in Arkemheen is de verhouding bemest grasland, weidegrond en laat gemaaid gras
met een geringere mestgift ideaal of bijna ideaal te noemen. De soorten die uit Arkemheen zijn
vertrokken (kemphaan en watersnip) tolereren geen laag voorjaarspeil en stellen eisen aan de
samenstelling van de vegetatie. Ze zijn niet gebaat bij een late maaidatum alleen. Een hoger
peilregime zou het tij voor kemphaan en watersnip kunnen keren. Bij vaststelling van een nieuw
peilbesluit zullen wij de recente ontwikkelingen in de weidevogelaantallen en het voorkomen van
kemphaan en watersnip zwaar laten meewegen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het noodzakelijk is om dassentunnels te plaatsen onder de A28 om zo een
oversteek richting Horsterwold te kunnen maken. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Om de middelen uit Programma Beheer een hoger ecologisch rendement te geven zou het zinvol
zijn om een passagemogelijkheid over de A28 te realiseren. Vanuit het Programma Beheer zijn
hiervoor echter geen middelen beschikbaar.

2.3 Witte gebieden
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het onduidelijk is in hoeverre het gebiedsplan doelen toekent aan
bestaande natuurgebieden. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan bestaande natuurterreinen zijn wel natuurdoelen toegekend maar deze zijn op de losse
kaarten van het gebiedsplan niet begrensd. Om voor een beheersvergoeding voor bestaande
natuur (inclusief bos) in aanmerking te komen hoeven deze terreinen niet in het gebiedsplan
opgenomen te zijn.
Uitzondering hebben wij gemaakt voor bestaande natuurgebieden waarvoor wij vinden dat
omvorming naar een ander natuurdoeltype plaats moet vinden. Deze bestaande natuurgebieden
hebben wij als (zoekgebied) inrichting bestaande natuur op de kaart aangegeven.

2.4 Inzet pakketten
Inspraakreactie
Het pakket 'landbouw met natuurlijke handicaps' is in de Gelderse Val/ei niet opengesteld.
Inspreker geeft aan dat de kans groot is dat bij het wegvallen van de subsidie percelen worden
geoptimaliseerd voor de landbouw (Ce/tic fields, kruinige percelen enz). Verzocht wordt om het
pakket open te stellen. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gezien het geringe natuurrendement van het pakket landbouw met natuurlijke handicaps'
(beheerspakket 33 uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) stellen wij dit pakket niet open.
Wij beschouwen bestaande percelen (afgesloten voor 1 januari 2000) met
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'bergboerenovereenkomsten' als probleemgebied buiten beheersgebieden (artikel 66
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer).
In specifieke gevallen waarin niet natuurdoelen worden nagestreefd, maar waar de gronden
cultuurhistorisch zijn betast vanwege het voorkomen van celtic fields, is het pakketlandbouw met
natuurlijke handicaps' opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in het gebiedsplan het afsluiten van SAN-pakketten in concreet begrensde
natuurgebieden niet mogelijk is. Hierdoor wordt het grondgebruik naar eigen inzicht/beheer
uitgesloten terwijl het gebiedsplan 'vrijwilligheid' als uitgangspunt heeft. Inspreker verzoekt om in
deze gebieden ook SAN-pakketten open te stellen. (019)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Volgens de tekst van het ontwerp-gebiedsplan kunnen in de gebieden 'nieuwe natuur' geen
beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer worden afgegeven. We willen deze mogelijkheid iets
verruimen en stellen in deze gebieden de mogelijkheid van 'overgangsbeheer' open.
De nieuwe tekst in het gebiedsplan is als volgt:
Indien een grondgebruiker niet direct tot functiewijziging van landbouwgrond naar natuur kan of
wil overgaan, heeft hij de mogelijkheid om overgangsbeheerssubsidie aan te vragen in de
gebieden die begrensd zijn als nieuwe natuur. Deze mogelijkheid wordt opengesteld om actuele
natuurwaarden in deze gebieden te behouden of nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen. Voor de
gebieden nieuwe natuur wordende pakketten 1, la, 2, 3, 4, 7, 8 en van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer voor overgangsbeheer opengesteld. In deze gebieden blijft het einddoel,
gericht op functiewijziging, overeind.
Voor het voortzetten van overgangsbeheer worden twee situaties onderscheiden:
Terreinen met een lopende RBON-overeenkomst (afgesloten vôôr 1januari 2000):
Nadat voor een beheersperiode van zes jaar tot uiterlijk 31 december 2009 overgangsbeheerssubsidie is verkregen, kan een beschikking worden verlengd, als aangetoond kan
worden dat de beschikkinghouder het beoogde natuurdoel uit het gebiedsplan weet te
realiseren met de beschikking van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Indien hier
niet aan voldaan wordt kan subsidie aangevraagd worden via de Subsidieregeling
Natuurbeheer.
Terreinen waarvoor op 1januari 2000 geen RBON-overeenkomst was afgesloten:
Voor deze terreinen is het mogelijk om tot uiterlijk 31 december 2009 overgangsbeheer aan
te vragen voor één tijdvak (zes jaar). Als het tijdvak voor 31 december 2009 afloopt, kan
nogmaals overga ngsbeheerssubsidie worden aangevraagd voor de periode die resteertonder
de voorwaarde dat het natuurresultaat gehandhaafd blijft. Na 31 december 2009 kan dan
alleen nog maar subsidie via de Subsidieregeling Natuurbeheer worden aangevraagd.

Inspraakreactie
Voor de kosten van onderhoud van grotere natte elementen (stapstenen) is in het plan van aanpak
evz uitgegaan van €390,-- perha/jaar. Dit bedrag is in SN genoemd voor het pluspakket 'Beek en
duinrel'. Dit pluspakket wordt in het gebiedsplan bij de omschrijving van basisbiotoop beek niet
genoemd. Hierdoor ontstaan een groot verschil tussen de, door waterschappen, bepaalde
onderhoudskosten en de geschetste vergoeding. Inspreker verzoekt de beschrijving 'basisbiotoop
beek' overeenkomstig aan te passen. (022)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Het pluspakket 'Beek en duinrel' (pakket 13 SN) is toegevoegd aan de omschrijving van stapsteen
winde.

2.5 Inzet zoekgebieden
Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat het gebiedsplan aan/eg van landschapselementen en sta pstenen
diffuus over een uitgestrekt gebied mogelijk maakt. Dit garandeert niet de samenhang die nodig
is om een evz te laten functioneren. Inspreker stelt voor om op kaart duidelijk de evz VeluweHeuvelrug met landschapszone aan te geven. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De droge verbindingszone ten noorden van Scherpenzeel is niet opgenomen in de Gelderse
Natuurdoelenkaart (4 juli 2000) en betreft geen vastgesteld provinciaal beleid. Daarom is de
ecologische verbindingszone niet als zodanig op de kaart aangegeven. Bij de begrenzing van de
deelgebieden is rekening gehouden met het soortenbeleid voor das en amfibie. Dat houdt in dat
we binnen de betreffende deelgebieden het landschap willen versterken ten behoeve van das en
amfibie. Het is niet de bedoeling dat deze middelen geconcentreerd worden ingezet. Het plan zal
aangepast worden in die zin dat meerdere deelgebieden onderscheiden zullen worden, met ieder
een eigen hectare-quotum. Hierdoor is er meer sturing in waar elementen worden aangelegd.

Inspraakreactie
Het Allemanskampje is aangewezen als parel. Bemesting tot op de rand van dit gebied is mogelijk.
Inspreker vraagt zich af of er voor dergelijke gevallen een aanvullende (provinciale) maatregelen
vergoeding ontwikkeld kan worden om een buffer rond het gebied vrij van negatieve invloeden te
houden. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing van het Allemanskampje is al een buffer rondom deze parel begrensd in de vorm
van nieuwe natuur. Programma Beheer is een regeling die berust op vrijwilligheid. Ook al valt een
terrein in een voor natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer begrensd gebied, het is de eigenaar
die bepaalt hoe hij zijn terrein wil gebruiken en of hij gebruik maakt van de regeling. Op dit moment
is er geen provinciale regeling die ontwikkelingen die op termijn negatief kunnen uitwerken voor
de omliggende natuur tegen kan houden. Wellicht dat binnen het reconstructieplan een oplossing
kan worden gevonden.

Inspraakreacties
- Inspreker vraagt zich af of stedelijke gebieden ook mee kunnen profiteren van subsidies voor
landschapsbeheer. Inspreker geeft aan dat wanneer dit niet mogelijk is, de bestaande woonwijk
Kern hem ten onrechte is opgenomen in deelgebied 244. (01)
- Ten westen van Wageningen is een groot gedeelte aangeduid als zoekgebied agrarisch
natuurbeheer. Binnen dit gebied vallen o.a. ook voor bebouwing bestemde terreinen en het
voormalig ziekenhuis. Inspreker vindt de keuze van de begrenzing ondoorgrondelijk. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing is rekening gehouden met de grens van de bebouwde kom. Echter niet alle
bebouwing is buiten de begrenzing gehouden. In de praktijk blijkt het niet zinvol te zijn om iedere
boerderij buiten de begrenzing te houden, omdat binnen zoekgebieden niet voor de totale
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oppervlakte subsidie beschikbaar is. Bij het afsluiten van pakketten zijn de aanvragers gebonden
aan de voorwaarden die in de pakketten staan vermeld. Daarmee wordt voorkomen dat een
particulier voor zijn 'tuinbeplanting' een SAN-beschikking aan kan vragen. LASER zal deze
aanvraag afwijzen omdat deze niet voldoet aan de eisen van het pakket.
Natuur binnen de bebouwde kom valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Alleen voor
enkele ecologische verbindingszones, met als doeltype model winde die door kernen lopen, zetten
wij de Subsidieregeling Natuurbeheer in.
Naar aanleiding van de inspraakreactie van 01 is de begrenzing van de woonwijk Kernhem
aangepast.
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Hoofdstuk 3: Inspraakreacties m.b.t. relatie gebiedsplan en overige
plannen

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de afstemming tussen het
gebiedsplan en andere plannen/beleidsvelden. Ook worden reacties over de doorwerking van het
gebiedsplan in het reconstructieplan en bestemmingsplannen en gevolgen voor het huidige
grondgebruik beantwoord.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel heeft geleid tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

3.2 Integrale plannen
Inspraakreactie
Gemeente Wageningen werkt aan een structuurplan en geeft aan dat ook de 'WERV'-gemeenten
een gezamenlijke structuurvisie op gaan stellen. Deze plannen zullen als uitgangspunt voor het
gemeentelijk beleid dienen. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij vragen de gemeenten om ook ons gebiedsplan (deeli) en het Streekplan Gelderland als
uitgangspunt te nemen voor het gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid. Wij toetsen alle nieuwe
bestemmingsplannen van de gemeente of deze niet in tegenspraak zijn met het Streekplan
Gelderland.

Inspraakreactie
Inspreker spreekt zijn zorg uit over een onbedoelde doorwerking van de signaleringskaarten in
wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De reconstructiecommissie wordt
gevraagd om een alternatief uit te werken waarin maatregelen zijn opgenomen die de
gesignaleerde verschillen tussen huidige en gewenste kwaliteiten op heffen. Inspreker twijfelt er
aan of het uitwerken van een alternatief, waarin gewenste kwaliteiten vanuit natuur geredeneerd
worden gerealiseerd, een bruikbaar (uitvoerbaar en betaalbaar) plaatje oplevert. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan wordt uitdrukkelijk vermeld dat de signaleringskaarten niet het bestaande beleid
van de provincie op het gebied van milieu en water vervangen, maar uitsluitend het verschil
aangeven tussen de voor de realisatie van de natuurdoelen uit het gebiedsplan gewenste milieu en waterkwaliteit en de huidige situatie. Bij de beoordeling van bestem mingsplanwijzigingen zullen
wij ons niet baseren op deze kaarten.
Het is wettelijk vastgelegd dat in een mer rapportage ook een meest milieuvriendelijk alternatief
wordt meegenomen waarin gesignaleerde verschillen tussen huidige en gewenste kwaliteiten
worden opgeheven. In de milieu-effectrapportage die vooraf gaat aan het reconstructieplan wordt
een aantal alternatieven naast elkaar gelegd en onderling vergeleken op een aantal onderdelen.
Uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid kunnen criteria zijn waarop de verschillende
alternatieven worden vergeleken. Het is aan de reconstructiecommissie om die criteria en de
alternatieven te formuleren.
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Inspraakreactie
Inspreker verwacht dat het nieuwe beleid op het gebied van waterbeheer en de robuuste
verbindingszone aanvullend op het gebiedsplan in de opdracht aan de reconstructiecommissie
wordt meegegeven. (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben in de geactualiseerde opdracht aan de reconstructiecommissie aandacht besteed aan
beide aspecten.

Inspraakreactie
De landinrichtingscommissie Esvelderbeek heeft het hele Esvelderbeekgebied aangewezen als
landbouwontwikkelingsgebied. Inspreker biedt de provincie aan gebruik te maken van informatie
die door de commissie is verzameld. Inspreker verzoekt om rekening te houden met de
doelstellingenkaart van de commissie. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing is rekening gehouden met de doelstellingenkaart van de landinrichtingscommissie Esvelderbeek. De begrenzing van de ecologische verbindingszone Esvelderbeek (evz
26, model kamsalamander en winde) maakt deel uit van de doelstellingkaart van de
landinrichtingscommissie.

Inspraakreactie
Het waterschap is in samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland bezig met het
opstellen van een watervisie. Hierin worden wateropgaven geformuleerd die als input dienen voor
o. m. de reconstructie en streek- en bestemmingsplannen. Gestreefd wordt naar een soort
coalitiezone voor water, natuur en landschap. Inspreker wil graag in het kader van verdere
planvorming (o.a. reconstructie), van gedachten wisselen overafstemming van de planontwikkeling
op het gebied van natuur en water. (022)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij willen graag in het kader van verdere planvorming van gedachte wisselen over afstemming van
de planontwikkeling op het gebied van natuur en water.

Inspraakreactie
Inspreker stelt het op prijs dat langs de A28 een strook van 100 meter niet is begrensd. In dit
gebied spelen initiatieven voor het plaatsen van windmolens. Inspreker vindt dat aan de
kaartbladen van het gebiedsplan geen enkel argument ontleend mag worden om deze plannen te
dwarsbomen. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De kaarten uit het gebiedsplan waarop staat aangegeven in welke deelgebieden er middelen
vanuit het Programma Beheer beschikbaar worden gesteld, hebben geen planologische
doorwerking. Dit betekent dat gemeenten op basis van de kaarten uit het gebiedsplan niet op
voorhand hun bestemmingsplannen zullen gaan aanpassen. Wat dat betreft zullen de losse
kaartbladen die bij het gebiedsplan horen geen argumenten kunnen leveren om bezwaar te maken
tegen de initiatieven. Dat wil overigens niet zeggen dat er vanuit natuur- of milieuopzicht geen
bezwaar gemaakt kan worden tegen de windmolens.

Inspraakreactie
De overheid wil voor 2018 de EHS gerealiseerd hebben. Inspreker geeft aan dat dit moet gebeuren
in de Reconstructie Gelderse Vallei. In de Reconstructiewet is een onteigeningstitel opgenomen.
Inspreker vraagt zich af in hoeverre natuurontwikkeling dan vrijwillig is. (P16)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor een grondeigenaar/beheerder is deelname aan de Subsidieregeling Natuurbeheer en
Agrarisch Natuurbeheer vrijwillig. Wij gaan ervan uit dat ook in de toekomst sprake zal zijn van
vrijwillige deelname.
Wij vragen de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei in het reconstructieplan aan te geven hoe
de reconstructie bijdraagt aan het versneld realiseren van de doelen uit het gebiedsplan. Voor het
versneld realiseren heeft de reconstructiecommissie echter geen instrumenten die
grondeigenaren/grondgebruikers verplichten om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer of de
omzetting van landbouwgrond in natuur. De reconstructiecommissie kan door
stimuleringsmaatregelen (vb. bedrijfsverplaatsing of kavelruil) de deelname aan de
Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer wel bevorderen.

Inspraakreactie
Inspreker vertrouwt erop dat de provincie er zorg voor draagt dat de reconstructiecommissie op
passende wijze invulling geeft aan de doelen uit het gebiedsplan. Inspreker geeft aan het
gebiedsplan als 'kaderstellend' te zien voor de reconstructiecommissie. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn het met inspreker eens. Het gebiedsplan is richtinggevend voor het reconstructieplan. De
doelen uit het gebiedsplan staan niet ter discussie.

3.3 Ruimtelijke ordening
Inspraakreactie
Functieverandering wordt notarieel vastgelegd en moet in een volgend bestemmingsplan worden
verwerkt. Door dit tijdsverschil kan een probleem ontstaan. De inspraakprocedure kan dan ingaan
als de nieuwe natuur allang is gerealiseerd, waardoor de inspraak eigenlijk onmogelijk wordt.
Inspreker vraagt zich af hoe dit probleem is op te lossen. (GI)

Antwoord Gedeputeerde Staten
De subsidie functieverandering kan alleen worden verleend als de benodigde vergunningenen/of
documenten zijn afgegeven (art 41 SN). In veel gevallen zal het niet zonder meer geoorloofd zijn
om de functie van een stuk grond te veranderen. Het kan zijn dat hiervoor een wijziging van het
bestemmingsplan noodzakelijk is. Subsidie functieverandering kan pas worden verleend vanaf het
tijdstip dat een dergelijke wijziging van het bestemmingsplan definitief is. Dus wanneer een
subsidie functieverandering wordt afgegeven, heeft ook inspraak op de bestem mïngsplanwijziging
plaatsgevonden.

Inspraakreactie
De omzetting van agrarische grond in Nieuwe Natuur wordt notarieel vastgelegd. De bestemming
verandert in natuur. Volgens het nieuwe bestemmingsplan Nijkerk is zo'n verandering alleen
mogelijk via de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbepaling ex Art. 11 WRO. Binnen
deze bepaling kunnen twee wijzigingen van toepassing worden geacht tot de ontwikkeling van
Nieuwe Natuur, namelijk 'Natuurontwikkeling' en 'Bosontwikkeling'.
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Natuurontwikkeling is beperkt tot gebieden die op de bestemmingsplankaart staan aangegeven als
natuurontwikkelings-, reservaats of weidevogelgebied. Deze gronden zijn niet in overeenstemming
met de in het gebiedsplan aangeduide gebieden voor nieuwe natuur. Functieverandering buiten
de bestemmingsplankaart-gebieden is alleen mogelijk via planherziening.
Bosontwikkelinq is in een ruimer gebied mogelijk alleen is aan deze wijziging een ruimer pakket
van voorwaarden verbonden. Planherziening kan noodzakelijk zijn.
Inspreker geeft aan dat herziening bestemmingsplan 12-15 maanden in beslag neemt en dat de
kosten voor toepassen van wijzigingsbepaling ex Art. 11 WRO kan oplopen tot €1406,72. De
kosten voor het herzien van het bestemmingsplan voor een oppervlakte van 1 ha zal ten minste
€7668,89 zijn.
Inspreker verzoekt deze informatie in het gebiedsplan kenbaar te maken. (G2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan zal de volgende tekstworden toegevoegd: De subsidie functieverandering wordt
uitsluitend verstrekt indien de beheerder de benodigde vergunningen of documenten heeft die
functieverandering van het terrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogelijk maken. De
betreffende gemeente kan aangeven of hiervoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.
De kosten die met een bestemmingsplanwijziging gemoeid zijn zullen niet in het gebiedsplan
worden vermeld.

Inspraakreactie
In bijlage 2 staan de kwaliteiten, kansen, bedreigingen en maatregelen van parels en A-locaties
bos beschreven. Inspreker geeft aan dat uitbreiding van de blauwgraslanden van het
Allemanskampje, Meeuwenkamp en Binnenveld wordt bedreigd door westwaardse verstedelijking
van Ede en noord- en oostwaartse verstedelijking van Veenendaal. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De aanvulling van inspreker 01 zal worden toegevoegd aan de beschrijving van de bedreigingen
van de betreffende parels.

Inspraakreacties
- Inspre ker geeft aan dat de 'donkergroene gebieden'op de kaartgebieden zijn waarin de overheid
zoveel mogelijk beheersovereenkomsten wil afsluiten. Dit kan voor andere overheidsinstanties al
snel aanleiding zijn tot het nemen van extra beschermende maatregelen voor natuur (vastlegging
in bestemmingsplannen). Inspreker wil in zijn bedrijfsvoering niet belemmerd worden door welke
overheidswens dan ook. (P16)
- Insprekers spreken hun zorg uit overeen onbedoelde doorwerking van de signaleringskaarten
in de regelgeving op het gebied van R0. Dit kan mogelijk leiden tot bevriezingsgevaar voor
ontwikkelingen in bepaalde gebieden. (010, 019)
- Inspreker geeft aan dat er blijvend op toegezien moet worden dat realisatie van de doelen op
vrijwillige basis tot stand komt en er dus geen directe vertaling van de EHS naar de gemeentelijk
bestemmingsplannen plaatsvindt. Inspreker is van mening dat de provincie hierop moet toezien in
het goedkeuringsbeleid ten aanzien van de bestemmingsplannen. (010, 019)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Vanwege de grote druk op de ruimte in Nederland heeft de EHS een planologische
basisbescherming. Dit houdt in dat het bestemmingsplan de natuur- en landschapswaarden die
aanwezig zijn beschermt en dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS niet worden toegestaan tenzij
aangetoond wordt dat de actuele en gewenste kwaliteit en samenhang van de EHS (inclusief
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evz's) niet wordt aangetast. Planologische basisbescherming mag niet leiden tot planologische
schaduwwerking. Dat wil zeggen dat het bestaande grondgebruik niet belemmerd mag worden.
De status van een gebied in een bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met de nu
aanwezig waarden, en mag niet vooruitlopen op gewenste toekomstige ontwikkelingen.
Aan gemeenten wordt gevraagd om bestaande en te realiseren natuur- en bosgebieden en evz's
een adequate bescherming in het bestemmingsplan te geven. Met de vraag om te ontwikkelen
natuur' te beschermen wordt bedoeld dat wanneer nieuwe natuur wordt ontwikkeld op vrijwillige
basis, de functiewijziging wordt vastgelegd in het bestemmingsplan zodat deze nieuwe
natuurgebieden op dezelfde wijze planologisch worden beschermd als bestaande natuur.
In het gebiedsplan wordt uitdrukkelijk vermeld dat de signaleringskaarten niethetbestaande beleid
van de provincie op het gebied van milieu en water vervangen, maar uitsluitend het verschil
aangeven tussen de voor de realisatie van de natuurdoelen uit het gebiedsplan gewenste milieu en waterkwaliteit en de huidige situatie. Bij de beoordeling van bestem mingsplanwijzigingen zullen
wij ons niet baseren op deze kaarten.

3.4 Natuur- en landschapsplannen
Inspraakreactie
Insprekers vinden het vreemd dat verschillende instanties, verschillende plannen presenteren.
(P19 tim P31, P33 t1mP37)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is niet geheel duidelijk op welke verschillende plannen en welke verschillende instanties
insprekers doelen. Dit gebiedsplan vervangt de al bestaande begrenzingenplannen in het kader
van de RBON. In deel 1 van het gebiedsplan wordt uiteengezet waarom de begrenzingenplannen
vervangen worden en wat de relatie is met de overige natuur- en landschapsplannen in het
landelijkgebied.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat het noodzakelijk is dat er afstemming plaatsvindt met de provincie Utrecht
over de begrenzing van 'nieuwe natuur' aan de westzijde van de Grift. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Inspreker heeft gelijk dat de doelen voor het Binnenveld op het Utrechtse deel en het Gelderse
deel met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. Bij het opstellen van het gebiedsplan is
meerdere malen contact geweest tussen de beide provincies. Provincie Utrecht heeft in haar
gebiedsplan een aantal hectaren niet begrensd. Deze zijn nog binnen het gebiedsplan Gelderse
Vallei in te zetten. Wij hebben er bij de provincie Utrecht op aangedrongen om deze hectaren
concreet te begrenzen langs de Grift. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht wil dit pas
doen wanneer er overeenstemming is met de eigenaren.

3.5 Landbouw
Inspraakreacties
- Diverse insprekers zijn bang dat de vrijwilligheid van het gebiedsplan in de toekomst door de
maatschappelijke ontwikkelingen een verplichtend karakter zal krijgen. Ook is de verwachting dat
het gebiedsplan een brede planologische schaduwwerking zal hebben waaruit beperkende
maatregelen zullen voort vloeien. (015, Pl tim P6, P9, P16, P17, P19 tim P31, P33 tim P37, P41,
P47)
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-Inspreker (P7) is bang dat de begrenzing nieuwe natuur, grenzend aan zijn percelen, er toe zal
leiden dat de grondwaterstand verhoogd zal worden. Vernatting van zijn perceel zal
opbrengstschade tot gevolg hebben.
- Ook geven diverse insprekers aan dat als gevolg van de begrenzingen de druk op de grondmarkt
vergroot zal worden en dat ondernemers te maken zullen krijgen met waardederving van hun
bedrijf. (015, Pl tlm P6, P9, P16, P47)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn ons bewust dat de landbouwsector voor grote veranderingen staat en dat dit voor de
individuele ondernemer voor onzekerheid zorgt. Er komen verschillende maatschappelijke wensen
op het landelijk gebied, en vaak ook op agrariërs, af. Extensivering van de grondgebonden
landbouw is één van die wensen. Dit vraagt extra grond voor boeren. Een andere
maatschappelijke wens is de realisering van natuur- en landschapsdoelen. Ook dit vraagt extra
grond. Daarnaast zijn er nog andere wensen die grond vragen: waterretentie, woningbouw en
infrastructuur. Kortom een grote vraag naar grond. Dit levert spanning op. Wij zijn van mening dat
aan al deze maatschappelijke wensen invulling gegeven moet worden. Wij hebben de
reconstructiecommissie gevraagd ons te adviseren over hoe dit op een verantwoorde wijze kan.
Een van de vragen aan de reconstructiecommissie is aan te geven op welke wijze er voor kan
worden gezorgd dat in 2015 nog steeds een maatschappelijk aanvaarde en economisch duurzame
landbouw in de Gelderse Vallei aanwezig is. Het gebiedsplan legt ondernemers geen beperkingen
op wat betreft uitbreidingsmogelijkheden. Het gebiedsplan wordt gerealiseerd op basis van
vrijwilligheid.
Voor het beheer van het natuur en landschap zien wij een belangrijke rol weg gelegd voor de
landbouw. Onder andere daarom hechten wij er belang aan om ook op de langere termijn nog een
duurzame landbouwsector in de Gelderse Vallei te hebben. Wij zijn van mening dat dit gebiedsplan
agrariërs ook iets heeft te bieden. Voor een deel van de agrariërs biedt het gebiedsplan, door
middel van inkomstenverbreding door (agrarisch) natuurbeheer en landschapsbeheer, de
mogelijkheid voor een duurzame verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Het is aan de individuele
agrariër om te beslissen of hij/zij daar aan mee wil doen. Daarnaast zal de aantrekkelijkheid van
de Gelderse Vallei door uitvoering van dit plan toenemen. Dit biedt kansen aan agrariërs die op
hun bedrijf iets aan recreatie doen.
De mogelijkheid voor herplaatsing van agrarische bedrijven wordt door de reconstructiecommissie
onderzocht. Deze commissie zal ons hierover adviseren.
Percelen waarvoor een beschikking uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer is afgesloten
blijven voor de Minas gewoon meetellen als landbouwgrond.
Het afsluiten van pakketten heeft geen gevolgen voor de aangrenzende percelen. In het verleden
was er voor de botanische pakketten een late maaidatum (15 juni en later) in de regeling
opgenomen. In Programma Beheer mag al vanaf eind mei/begin juni gemaaid worden zodat
probleemonkruiden als distel en ridderzuring vöôr zaadvorming afgevoerd worden. Wanneer
verschraling heeft plaatsgevonden groeien er soorten die zich niet op percelen zullen vestigen die
puur in agrarisch gebruik zijn. Wij zullen bij de evaluatie van Programma Beheer aangeven dat in
de botanische SAN-pakketten de verplichting moet komen dat er jaarlijks gemaaid en afgevoerd
wordt.
Vernatting van aangrenzende percelen is niet aan de orde. Alleen wanneer iedereen binnen een
beïnvloedingsgebied instemt met peilverhoging kan dit worden uitgevoerd.
Het Rijk heeft geen beleidsvoornemens om de vrijwilligheid om te zetten in een verplichting. Indien
die voornemens er wel komen zullen wij ervoor pleiten de vrijwilligheid te handhaven.
Het is mogelijk dat wij in gebieden waar moderne veebedrijven liggen met goede
toekomstperspectieven ook mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer hebben opengesteld.
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Vaak gaat het om zoekgebieden waarbinnen aanleg en/of beheer van landschapselementen of
kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is. Deze vormen van natuurbeheer zijn goed in te passen
in de bedrijfsvoering van moderne veebedrijven met toekomstperspectief. Ook voor bedrijven die
grond hebben die begrensd is als nieuwe natuur' worden doelen gerealiseerd op basis van
vrijwilligheid.
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Hoofdstuk 4: Inspraakreacties ten aanzien van de financiële
middelen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden vragen behandeld die betrekking hebben op de financiële kant van het
gebiedsplan. Door diverse insprekers wordt grote zorg uitgesproken over het beschikbaar blijven
van voldoende financiële middelen. Ook wordt duidelijkheid gevraagd over inzet van verschillende
geldstromen voor het realiseren van natuur- en landschapsdoelen.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

4.1 Inspraakreacties ten aanzien van de financiële middelen
Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de vergoeding voor het onderhoud van knotbomen niet in verhouding
staat tot de te verrichten onderhoudswerkzaamheden. (P13)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dat de vergoeding te laag is, is een bedenking waar wij op dit moment niet zoveel aan kunnen
doen. De regeling is opgesteld door het ministerie van LNV.
Wij zullen de bedenking van inspreker P13 in de evaluatie van Programma Beheer meenemen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat aanleg van landschapselementen van enig formaat onmogelijk is indien
geen vergoeding voor waardedaling van de grond wordt gegeven. Inspreker verzoekt om een
waardedalingsvergoeding toe te voegen aan Gemeentelijke Projecten Landschapsbeheer (GPL)
en verzoekt bij LNV aan te dringen om Programma Beheer op dit punt aan te passen. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Gemeentelijke Projecten Landschapsbeheer is een subsidieverordening voor wegwerken van
achterstallig onderhoud, herstel en aanleg van landschapselementen. Dit zijn eenmalige subsidies
waarbij een deel van de subsidie wordt gefinancierd door de gemeente en een deel door de
provincie. Waardedaling van de grond wordt niet gesubsidieerd.
Bij aanleg van landschapselementen via Programma Beheer wordt ook de waardedaling (subsidie
functieverandering) niet gecompenseerd. De subsidie functieverandering geldt alleen als het terrein
gelegen is in een natuurgebied waarvoor inrichtingssubsidie is verleend ten behoeve van de
ontwikkeling van één of meerdere basis- of pluspakketten. Buiten natuurgebieden kan dit alleen
voor de basis- en pluspakket van bos met verhoogde natuurwaarde en het basispakket bos.
Functieverandering van een terrein (metwaardedalingcompensatie) wordt notarieel vastgelegd en
vervolgens wordt de nieuwe functie ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Nieuwe natuur kan
hierdoor niet meer omgezet worden in landbouwgrond. Voor nieuwe landschapselementen, zoals
houtwallen geldt dit niet. Wij zijn van mening de aanleg van een houtwal ook voor een subsidie
functieverandering in aanmerking zou moeten komen, vanwege de onttrekking van een stuk grond
aan de agrarische productie. We hebben het ministerie van LNV dan ook gevraagd om bij de
herziening van de subsidieregelingen mee te nemen dat bij een beschikking voor
inrichtingssubsidie voor landschap van meer dan bijvoorbeeld 0,10 ha een vergoeding te geven
voor functieverandering conform de inrichting van nieuwe natuur.
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Inspraakreacties
- Inspreker wenst meer duidelijkheid over de inzet van GPL en Programma Beheer voor nieuwe
landgoederen. (GI)
- GPL en Programma Beheer gaan naast elkaar functioneren. Inspreker geeft aan dat afstemming
binnen de landschappelijke doelen nodig is (welke instrumenten waar inzetten, coördinatie en
acquisitierol). (GI)
- In het gebiedsplan is geen relatie gelegd tussen subsidieverordening Fonds Vernieuwing
Landelijk Gebied 1998, Doelstelling natuur-en landschapsherstel en Programma Beheer. Inspreker
geeft aan dat met name in zoekgebieden waar tot een beperkt percentage subsidie is geboden
coördinatie noodzakelijk is. (FVLG is alleen mogelijk als Programma Beheer is uitgesloten).
Daarnaast geeft inspreker aan dat er voor gemeente geen enkel inzicht is in de verleende
subsidiebijdrage vanuit Programma Beheer (G2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
GPL is een provinciale subsidieregeling op basis waarvan gemeenten een bijdrage kunnen krijgen
voor aanleg en het wegwerken van achterstallig onderhoud van landschapselementen van
particulieren. De werkingssfeer van de landschapssubsidie uit deel 2 van het gebiedsplan kan
overlappen met de werkingssfeer van de GPL. Wij zullen nog een standpunt in nemen over de
afstemming van GPL op de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in de gemeente Wageningen voor minder dan 10% van de oppervlakte
SAN-pakketten zijn opengesteld. Voor smalle stroken langs perceels grenzen is dit voldoende,
wanneer een heel perceel ecologisch beheerd gaat worden is de 10% zo op. Inspreker verzoekt
om aan te geven hoe de provincie tot een evenredige verdeling van middelen in de looptijd van het
plan wil komen. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de vlakken rond Wageningen waar voor minder dan 10% van de oppervlakte SAN-pakketten
zijn opengesteld, zijn alleen pakketten opengesteld voor landschaps- of randenbeheer en niet voor
perceelsbeheer. De middelen zullen dus verdeeld worden over pakketten die weinig oppervlakte
vragen.
De evenredige verdeling van de middelen in de looptijd van het plan is een taak van het Rijk. De
minister van LNV stelt voor ieder begrotingsjaar een subsidieplafond vast voor de jaarlijks te
verstrekken subsidies.

Inspraakreactie
In het gebiedsplan wordt geconstateerd dat er een tekort is voor realisatie van het bestaande beleid
(met name evz's en soortenbeleid). Inspreker is blij dat de tekorten inzichtelijk zijn gemaakt en
dringt er op aan hernieuwd overleg te voeren met het Ministerie van LNV. (016, 021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Tussen de provincies en het Rijk moeten nog afspraken worden gemaakt over hoeveel van een
bepaald type natuur per provincie gerealiseerd mag worden. Op dit moment wordt nog met
voorlopige landelijke quota gewerkt. Op grond van het rijksbeleid (Nota 'Natuur voor mensen,
mensen voor natuur') verwachten wij dat aanvullende middelen vrijkomen zoals voor de
'kwaliteitsimpuls landschap' en de robuuste verbindingszones. In deel 3 van de Structuurschema
Groene Ruimte worden de definitieve quota per type natuur vastgelegd
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Wij verwachten en zullen er ook voor ijveren dat het begrotingsgeld zodanig wordt
geprogrammeerd dat de middelen in overeenstemming zijn met de natuurdoelen en het gewenste
realiseringstempo. Het is echter niet uit te sluiten dat het plan herzien moet worden zodra de
definitieve plafonds voor de provincie Gelderland bekend zijn.

Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat het gebiedsplan te weinig zekerheid biedt op het gebied van financiering.
Het is daarom niet mogelijk met de nodige voortvarendheid het natuurlijk oeverbeheer en inrichting
van de evz's op te pakken. Inspreker verzoekt om de financiële middelen in het natuurgebiedsplan
af te stemmen op de ambities uit het Plan van Aanpak van het Waterschap Vallei & Eem. (022)
- Inspreker geeft aan dat de financiële dekking van landschaps-, stapsteen- en SAN-pakketten
twijfelachtig zijn gezien ervaringen tot op heden. Inspreker verzoekt de Provincie om bij LNV aan
te dringen op sluitende financiering van geformuleerde doelen en ambities. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zullen bij LNV aandringen om de financiering van de door ons geformuleerde doelen en
ambities sluitend te krijgen. Zolang de middelen nog niet toereikend zijn stellen wij middels ons
gebiedsplan alleen het aantal hectares open voor subsidie voor zover deze op dit moment
financieel gedekt zijn. De verwachting is dat de komende zes jaar voldoende middelen beschikbaar
zijn om initiatieven te kunnen honoreren.
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Hoofdstuk 5: Inspraakreacties over de uitvoering
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn inspraakreacties beantwoord die betrekking hebben op het uitvoeringstraject
van het gebiedsplan. Reacties over begeleiding bij de aanvraag en uitvoering, de evaluatie van het
gebiedsplan en het doorleveren van aangekochte grond worden in dit hoofdstuk behandeld.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

5.2 Inspraakreacties over de uitvoering
Inspraakreacties
- Inspreker is van mening dat de aankondiging van voorlichtingsavonden en de terinzagelegging
zeer gebrekkig zijn gecommuniceerd. Inspreker stelt voor om op korte termijn een goed
aangekondigde voorlichtingsavond te houden in het gebieden de inspraakprocedure te verlengen.
Inspreker wil graag ondersteuning bieden. (023)
- Inspreker heeft geconstateerd dat veel eigenaren wiens grond begrensd is als nieuwe natuur niet
op de hoogte zijn van deze begrenzing en het gebiedsplan niet hebben gezien. Wanneer de
eigenaren hier in een later stadium wel achter komen zal een hernieuwde kritiek op de
aankondigingen van de voorlichtingsavonden komen. Inspreker stelt voor om de eigenaren te
wijzen op het feit dat hun grond wordt aangemerkt als 'nieuwe natuur'. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tervisielegging en de voorlichtingsavonden zijn, zoals voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht, gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen, enkele dagbladen en in de Staatscourant.
De periode tussen publicatie en de voorlichtingsavonden bleek onvoldoende te zijn. Allereerst
hebben we de inspraaktermijn met drie weken verlengd. Daarnaast hebben we, met ondersteuning
van inspreker 023, op 4, 5 en 11 december inloopochtenden in het plangebied georganiseerd.
Schriftelijke reacties die naar aanleiding van de inloopochtenden binnen kwamen hebben wij ook
in deze commentaarnota meegenomen.
De verlenging van de inspraaktermijn en de aankondiging van de inloopochtenden hebben we in
de in de Gelderse Vallei verschijnende huis-aan-huisbladen, GLTO-nieuws en de huis-aan-huis
verspreide nieuwsbrief van de reconstructie gepubliceerd.

Inspraakreactie
Insprekers zijn van mening dat de gevolgde procedure (volgens het bestuursrecht) niet naar
behoren is. Ook is het onduidelijk hoe de gang van zaken is. Het plan ligt ter visie terwijl op de
eerste pagina staat dat het plan is vastgesteld. Insprekers vragen zich af of het plan na vaststelling
nog een keer ter inzage/discussie komt. (Pl tim P6, P47)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Inspreker geeft niet aan op welk punt de gevolgde procedure niet naar behoren is. Wij hebben
conform art. 18 SN en art. 17 SAN de procedurele voorbereiding van het gebiedsplan uitgevoerd
zoals beschreven in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Wat betreft de onduidelijkheid ten aanzien van de vaststelling door ons. Voordat een ontwerp-plan
ter visie wordt gelegd moet volgens art. 3:30.2 van de Awb het ontwerp-plan door ons worden
vastgesteld. Na het verwerken van de inspraakreacties wordt het definitieve plan door ons
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vastgesteld. Zodra de vaststelling bekend is gemaakt in dagbladen, huis-aan-huisbladen en de
Staatscourant is het gebiedsplan van kracht. Na vaststelling ligt het plan 6 weken ter inzage en kan
binnen deze termijn beroep worden ingediend bij de rechtbank.
In de advertentietekst en in de begeleidende brief bij het definitieve gebiedsplan zal de procedure
worden uiteengezet.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat evz's niet op de zoekgebieden-kaarten staan aangegeven. Bijvoorbeeld
de corridor van model kamsalamander staat niet aangegeven. Inspreker vraagt zich af hoe LA SER
de locaties toetst op gewenste samenhang. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De corridor van model kamsalamander staat wel aangegeven op de kaarten. Deze corridors zijn
aangegeven als zoekgebieden en zijn niet als zodanig op de kaart te herkennen. In deze
zoekgebieden wordt zowel agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en kleinschalige
natuurontwikkeling opengesteld. Het aantal hectares hangt af van de grootte van het gebied en het
model van de ecologische verbindingszone. Het maakt voor het functioneren van de ecologische
verbindingszone niet uit waar de hectares voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer
worden afgesloten. Voor de stapstenen, die via natuurontwikkeling worden gerealiseerd, maakt
dit wel uit. Deze zullen op regelmatige afstand van elkaar gerealiseerd moeten gaan worden.
Dienst Landelijk Gebied toetst het inrichtingsplan op doelmatigheid. Daarmee wordt voorkomen
dat twee stapstenen te dicht naast elkaar worden gerealiseerd.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af of het gebiedsplan ook het toetsingskader vormt voor het aankoopbeleid
voor BBL. Aandachtspunt hierbij is dat bv evz winde als een smalle lijn op de kaart is aangeduid
terwijl voor stapstenen vaak grond een stuk van de beek af aangekocht moet worden (valt soms
in 'wit gebied'). In dit geval zal BBL niet aankopen omdat het natuurbelang niet duidelijk is. (022)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan is inderdaad het toetsingskader voor BBL. In evz's kan BBL 'ruilgrond' aankopen.
Hierna kan deze grond geruild worden met de geschikte locatie voor bijvoorbeeld een stapsteen
winde.

Inspraakreacties
- Inspre ker gaat ervan uit dat wanneerbljkt dat de mate van detaillering (veel deelgebieden, kleine
quota) belemmerend werkt in de praktijk, de evaluatie eerder dan 6 jaar zal zijn. (010)
- Inspreker verzoekt om actieve gemeenten bij de evaluatie van Programma Beheer te betrekken.

(GI)
- Insprekers pleiten voor een zo snel mogelijke inpassing van Robuuste evz's in het gebiedsplan
zodat de reconstructiecommissie een concreet instrument in handen heeft om tot uitvoering over
te gaan. (016, 021)
- Aangegeven wordt dat het reconstructieplan nieuwe voorstellen kan doen om het gebiedsplan
te wijzigen. Wensen van particulieren m.b.t. natuurontwikkeling kunnen wijzigen wanneer er
duidelijkheid is wat de gevolgen zijn van planvorming (reconstructie). Inspreker verzoekt om meer
flexibiliteit in het wijzigen van het gebiedsplan in de toekomst. (019)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
In het Gebiedsplan staat dat het plan na 6 jaar wordt geëvalueerd en indien nodig wordt
aangepast. Deze evaluatie betreft zowel deel 1 als deel 2 van het Gebiedsplan. Wat betreft de
Subsidieregelingen SN en SAN zullen wij jaarlijks monitoringsgegevens van de Dienst Landelijk
Gebied ontvangen en evalueren. Bij de evaluatie gaat het bijvoorbeeld over de hoeveelheid
hectares (SN en SAN) die gerealiseerd zijn binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur, de
vraag of de beoogde natuurdoelen worden gerealiseerd, maar ook om de redenen dat aanvragen
voor een beschikking niet gehonoreerd worden.
Het Rijk start in 2003 met een evaluatie van de Subsidieregelingen (Agrarisch) Natuurbeheer.
Problemen die wij signaleren bij de uitvoering van de regelingen zullen wij bij deze evaluatie mee
laten nemen.
De jaarlijkse rapportages van DLG en de evaluatievan de subsidieregelingen door het Rijk kunnen
ertoe leiden dat het plan eerder dan 6 jaar bijgesteld zal moeten worden. Tot slot kan het zijn, zoals
in hoofdstuk 1.2 van deel 1 van het gebiedsplan staat vermeld, dat zwaarwegende argumenten,
voortkomend uit het reconstructieplan of het Structuurschema Groene Ruimte 2 tot tussentijdse
planwijziging kunnen leiden. Zodra wij duidelijkheid hebben over de beschikbare middelen en de
ligging van Robuuste verbindingszones zullen wij het gebiedsplan hierop aanpassen.
Nieuwe wensen van particulieren kunnen indien deze wensen passen binnen het Gelderse Natuuren landschapsbeleid meegenomen worden bij aanpassing van het plan.

Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat gemeenten mogelijk een rol kunnen spelen in coördinatie en acquisitie.
Duidelijkheid en afspraken hierover zijn nodig. (GI)
- Ten aanzien van het bevorderen van acquisitie (5. 1 dee12), geeft inspreker aan dat zij goede
mogelijkheden ziet voor samenwerkingsverbanden op het gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. (010)
- Inspreker maakt zich zorgen over het minimaliseren van de advies- en ondersteuningstaak van
DL G. In Hoofdstuk 2.5 deel 2 (bevordering van uitvoering) staat dat DLG geen adviseur meer kan
zijn omdat zij nu toetser is. Inspreker geeft aan dat bij de gemeenten de medewerkers die
aanvragen toetsen tevens adviseur zijn voor aanvragers en dat dit juist zeer goed werkt. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Met de komst van Programma Beheer is de rol van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) veranderd.
Voorheen kon de agrarier door de DLG-er aan de keukentafel geadviseerd worden, nu wordt
uitgegaan van het eigen initiatief van de grondgebruiker en is de rol van DLG toetsend en
controlerend.
Om de individuele grondgebruiker te kunnen ondersteunen en adviseren in de te maken keuzes
zien wij voorlopig twee mogelijkheden.
Ten eerste is vanaf 1 februari 2002 het Groenloket operationeel. Dit informatiepunt is telefonisch,
per fax en e-mail te bereiken. Hier kunnen grondgebruikers terecht met vragen over bijvoorbeeld
de subsidieregeling of het invullen van de formulieren. Het Groenloket staat open tegen lokaal
tarief. De kosten bedragen € 0,15 per minuut.
Wij erkennen dat de voormalige acquisitie rol van DLG hiermee nog niet voldoende is ingevuld en
daarom willen wij als tweede mogelijkheid de onlangs opgerichte Federatie van Verenigingen voor
Streekbeheer Gelderland financieel ondersteunen. Deze federatie kan een belangrijke rol spelen
bij kennisoverdracht en advisering bij (agrarisch) natuurbeheer.
De afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking tussen particuliere grondeigenaren en
natuurbeschermingsorganisaties is toegenomen. Wij kiezen er enerzijds voor om de inzet van het
particulier natuurbeheer zoveel mogelijk over te laten aan het maatschappelijk krachtenveld'.
Anderzijds zullen wij de realisering van nieuwe natuur zoveel mogelijk stimuleren door
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ondersteuning met bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld door middel van de inzet van
vrijwillige en wettelijke kavelruilinstrumenten en de facilitatie van grondverwervings- en
ruilprocessen. Daarnaast zullen wij onderzoeken op welke wijze de faciliterende rol van de Dienst
Landelijk Gebied versterkt kan worden. De inzet zal in eerste instantie gericht zijn op gebieden
waar het realiseren van nieuwe natuur prioriteit heeft (de zogenaamde prioirtaire gebieden).
Op deze activiteiten willen wij de komende tijd onze aandacht richten. Overige activiteiten zoals
bijvoorbeeld gemeenten financieel ondersteunen in het toerusten van de landschapscoördinatoren
is vooralsnog niet aan de orde. Landschapscoördinatoren kunnen zelf gebruik maken van het
Groenloket of hun cliënten hier naar toe doorsturen.

Inspraakreacties

- Inspreker vraagt zich af wie de realisatie-strategieplannen op stelt, wat is de status hiervan is en
hoe deze planvorm beschouwd moet worden in relatie tot de door waterschappen en gemeenten
op te stellen inrichtingsvisies voorevz's. In §5.2 deel2 worden een aantal gebieden genoemd waar
al verschillende planprocessen gaande zijn. Het lijkt insprekerniet zinvol hier een nieuwe planvorm
te introduceren. (022)
- Volgens inspreker is de invulling van realisatiestrategieën nog te onduidelijk om hiermee akkoord
te gaan. Er moet voor gewaakt worden dat opzetten en uitvoeren van deze plannen niet leidt tot
vertraging. (016, 021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het ontwerp-gebiedsplan staat vermeld dat voor het realiseren van nieuwe natuur in een aantal
'prioritaire gebieden' realisatiestrategieën opgesteld zullen worden. Deze zogenaamde prioritaire
gebieden staan aangegeven in het gebiedsplan.
In 2002 is gewerkt aan de uitwerking van een voorbeeld-realisatiestrategie. De resultaten hiervan
zijn besproken in de Provinciale Commissie Landbouw en Natuur, waarin de verschillende
belanghebbende partijen in het landelijk gebied zitting hebben.
De commissie heeft geadviseerd om de realisering van nieuwe natuur zoveel mogelijk te
stimuleren met het bestaande instrumentarium (kavelruil, grondverwerving) en hierbij de
faciliterende rol van de Dienst Landelijk Gebied te versterken. Het opstellen van
realisatiestrategieën is dan ook komen te vervallen. De op de kaart aangegeven prioritaire
gebieden zijn niet komen te vervallen. De inzet van middelen en instrumentarium zal in eerste
instantie gericht zijn op deze prioritaire gebieden.

Inspraakreacties

- Inspreker is van mening dat voortzetting van oude RBON-beheersovereenkomsten in SAN door
de uitvoerende instantie (LASER) niet altijd wordt gevolgd. 'Wie het eerst komt , die het eerst maalt'
kan dit in de weg staan. Inspreker verzoekt om in de tekst en selectierichtlijnen op te nemen dat
bij schaarse quota voor beheersovereenkomsten, prioriteit gegeven zal worden aan voortzetting
van oude RBON overeenkomsten in nieuwe SAN-pakketten. (019)
- Inspreker verzoekt om op de landgoederen Appel-Zuid, Gerven en Heil per deelgebied aan te
geven op welke wijze de quota zijn afgestemd op bestaande beheersovereenkomsten c. q. welke
beperkingen er in de toekomst zijn voor bestaande overeenkomsten. (L4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voorzetting van bestaande overeenkomsten is niet afhankelijk van de beschikbare quota. 'Wie het
eerst komt die het eerst maalt' geldt alleen voor nieuwe beschikkingaanvragen. Omdat wij veel
waarde hechten aan het voortzetten van bestaande overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer
zijn in het gehele plangebied hectares gereserveerd voor hetvoortzetten (binnen de SAN) van vôôr
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1 januari 2000 gesloten overeenkomsten. Dit geldt voor percelen die buiten de in dit plan
opgenomen zoekgebieden voor agrarisch natuurbeheer vallen of die wel binnen een zoekgebied
vallen maar niet voldoen aan de doelstellingen zoals in dit plan voor een gebied is aangegeven.

Inspraakreactie
Inspreker (wildbeheereenheid) is geen directe partij in de plannen omdat zijjachtrechten huurt en
geen eigenaaris. Inspreker vraagt zich af wat deze plannen voorhetjachtbednjf tot gevolg hebben.
Inspreker wil graag op de hoogte gehouden worden als er in de toekomst veranderingen
hieromtrent plaatsvinden. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan regelt niets omtrent de jacht. Dit gebeurt in de onlangs van kracht geworden Floraen Fauna wet.
Het gebiedsplan heeft voor het jachtbedrijf geen gevolgen in de zin dat er jachtrechten verloren
gaan. Of een eigenaar de jachtrechten wil verpachten aan een wildbeheereenheid is zijn eigen
beslissing.
De wildbeheereenheden zouden een rol kunnen vervullen bij de uitvoering van de regeling. Zij
zouden eigenaren van wie zij de jacht pachten kunnen wijzen op de kansen die de regeling biedt
voor een individuele eigenaar. Gebruik maken van de mogelijkheden uit dit gebiedsplan kan
positief werken op de wildstand in het betreffende jachtveld.

Inspraakreactie
Insprekers verzoeken om de programmering voor de komende jaren op schrift te stellen
(doelstelling-ambities, prestatie-afspraken, taakstelling-middelen). Op deze manier ontstaat
duidelijkheid over ambities (en instrumenten en middelen) en wordt inzichtelijk gemaakt of de EHS
inderdaad versneld gerealiseerd kan worden. Insprekers willen nogmaals aandringen op het
overzicht en zijn benieuwd naar de resultaten en afspraken. (016, 021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zullen regelmatig de voortgang in de realisatie van de natuurdoelen evalueren, zowel
kwalitatief als kwantitatief. De evaluatie zal worden getoetst aan het benodigde realiseringstempo
tot 2018. Wij zullen onder andere jaarlijks informatie verzamelen over de ligging en het aantal
hectares waarop (agrarisch)natuurbeheer plaatsvindt, zowel binnen als buiten de Ecologische
Hoofdstructuur. Jaarlijks wordt beoordeeld of het realiseringstempo voldoende hoog is om in 2018
de natuurdoelen te halen. Ook zal aangegeven worden welke knelpunten zich hierbij voordoen en
zullen er suggesties voor verbetering worden gedaan.

Inspraakreacties
- In paragraaf 1.2 (deel2) staat dat BBL een koopplicht heeft ten aanzien van percelen die
begrensd zijn als nieuwe natuur. Inspreker vraagt zich af of koopplicht in dit geval een recht van
eerste koop betekent voor BBL. Inspreker wil graag weten hoe dit door werkt in de prijsvorming en
op welke wijze BBL denkt deze aankopen te gaan realiseren. (022)
- Inspreker vindt het niet duidelijk wat erin paragraaf 1.2 (deel2) bedoeld wordt met de koopplicht
van BBL. Volgens art. lid 1 SN heeft BBL een koopplicht, indien het recht van eigendom of beperkt
gebruiksrecht wordt aangeboden. (014)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Inspreker 014 heeft gelijk. De koopplicht geldt alleen als het recht van eigendom of beperkt
gebruiksrecht wordt aangeboden. De plantekst zal op dit punt worden aangepast. BBL heeft dus
geen recht van eerste koop en evenmin invloed op de prijsvorming.

Inspraakreacties
- In het plan wordt gesteld dat door BBL aangekochte gronden worden doorgeleverd aan
terreinbeherende instanties en niet aan particulieren. Vee/particulieren willen dit ook waardoor een
concurrentiestrijd kan ontstaan tussen partijen met dezelfde doelstellingen. Insprekers geven aan
dat provincie Utrecht dit beleid ondermeerin het natuurgebiedsp/an heeft opgenomen. (019, L5)
- In paragraaf 5.2 (dee/2) staat dat de doelen centraal staan en niet de beheerder. Inspreker vindt
het positief dat GS niet op voorhand particulieren en natuurbeherende organisaties uitsluit van
beheer van nieuwe natuur. Inspreker is van mening dat de zinsnede in §5.2 dat doorleveren van
grond van door DLG verworven percelen aan natuurbeheerorganisaties, behoeftaanpassing omdat
deze tekst tegenstrijdig is. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De regelgeving staat het op dit moment niet toe dat door BBL verworven grond wordt doorgeleverd
aan anderen dan Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook in de
provincie Utrecht bestaat deze mogelijkheid niet. Er vinden op dit moment in Nederland wel enkele
pilots met betrekking tot doorlevering aan particulieren plaats. De ervaringen uit deze pilots kunnen
mogelijk tot aanpassing van de regels leiden. Wij delen niet de mening dat de tekst in het
gebiedsplan strijdig is. Voor doelrealisatie is het niet van belang wie de eigenaar of beheerder is.

Inspraakreactie
Insprekers geven aan dat het standpunt van de provincie ten aanzien van Rood-voorgroenconstructies helder is. In een antwoord op een eerdere brief heeft de provincie aangegeven
dat het vanzelfsprekend is dat andere vormen van subsidie zoals voor beheer van natuur wei
mogelijk zijn en blijven, evt. in combinatie met Rood-voor-groenconstructies. insprekers zien dit
graag expliciet verwoord in het gebiedsplan. (016, 021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst over Rood-voor-groenconstructies is in het gebiedspan aangepast in die zin dat wanneer
een initiatiefnemer méér groen realiseert dan de beleidsruimteregeling eist (dus meer dan 5
hectare groen bij de oprichting van een landgoed) en deze grond is in het gebiedsplan begrensd
als nieuwe natuur, dan kan initiatiefnemer voor deze extra hectares wel gebruik maken van
inrichtingssubsidie en functieverandering van de SN. Na inrichting als nieuwe natuur kan gebruik
worden gemaakt van de beheerssubsidie die de SN biedt. Deze beheerssubsidie kan voor zowel
de verplichte als de extra aangelegde nieuwe natuur aangevraagd worden.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op de landgoederen Appel-Zuid, Gerven en Heil op 260 ha
beheersovereenkomsten zijn afgesloten. Onduidelijk is of deze overeenkomsten in de toekomst
kunnen worden voortgezet. Indien voortzetting niet mogelijk is stelt inspreker voor om in het
definitieve plan voortzetting wel mogelijk te maken. (L4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij het toedelen van de quota aan de verschillende deelgebieden is zoveel mogelijk rekening
gehouden met het oppervlak aan bestaande overeenkomsten. De opengestelde quota zijn

toereikend om de bestaande overeenkomsten in ieder geval voort te zetten. Voor percelen die
buiten de begrenzing vallen zijn hectares gereserveerd. Voor het verkrijgen van een beschikking
moet uiteraard wel worden voldaan aan de voorwaarden die gesteld worden aan de
beheerspakketten voor agrarisch natuurbeheer.
Als het gebied begrensd is als nieuwe natuur kunnen volgens de regeling overeenkomsten die
vr 1januari 2000 zijn afgesloten worden voortgezet tot en met 31 december 2009. Na 1januari
2010 worden alleen die overeenkomsten voortgezet waarbij het uiteindelijke resultaat overeenkomt
met de in het gebiedsplan aangegeven natuurdoeltype. Zo niet, dan kan overgestapt worden op
SN.
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Hoofdstuk 6: Inspraakreacties over de begrenzingen. doelstellingen
en inzet van de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch
Natuurbeheer
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op bedenkingen en vragen over begrenzingen van
(zoek)gebieden en openstelling van pakketten in (zoek)gebieden. Naar aanleiding van de vragen
is opnieuw bekeken of de realisatie van de doelen mogelijk is in andere gebieden of in een andere
vorm dan aangegeven op de kaarten in het ontwerp-gebiedsplan.
In het antwoord van Gedeputeerde Staten staat vermeld of de inspraakreactie heeft geleid tot
planaanpassing.
De gebiedsnummers die in de inspraakreacties en antwoorden worden genoemd komen uit het
ontwerp Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderse Vallei dat ter visie heeft gelegen. In het
definitieve gebiedsplan zijn veel van deze nummers gewijzigd.

6.2 Inspraakreacties over begrenzingen, doelstellingen en inzet van SN en SAN
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat realisatie van intergemeentelijke plannen voor STUIT-gebieden lastig is
via Programma Beheer. Met name de financiële afwikkeling via LASER en dat gemeenten niet in
aanmerking komen voor de subsidie functieverandering verhogen de kosten en duur van het
proces. Inspreker verzoekt om het STUIT-zoekgebied Ede-Veenendaal conform de plannen op de
kaart te zetten en de natuurdoelen niet alleen te richten op bosontwikkeling maar af te stemmen
op opgestelde plannen. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor zover het mogelijk is, is het gebiedsplan aangepast aan de bestaande plannen die er liggen
voor het STUIT-gebied. Realisatie van STUIT-gebieden vindt niet alleen plaats op basis van
Programma Beheer, ook de gemeente dient initiatieven te ontplooien om de inrichting van STUITgebieden mede vorm te geven. De financiering komt voor 50% uit Programma Beheer en voor
50% van de gemeenten zelf. De gemeente heeft dus een eigen verantwoordelijkheid voor
realisatie van de plannen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het gebied bij het voormalig Fort aan de Buurtsteeg en N224
(gebiedsnummer 247)in het streekplan categorie B heeft en dat dit gebied in evz-plannen
onderdeel uitmaakt van evz 28. Inspreker merkt opdat het gebiedsplan niet helemaal overeenkomt
met bovengenoemde plannen en vraagt zich af of het tracé van evz 28 en de natuurdoelen
gewijzigd zijn. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 247 is een vlak met als doelstelling: realisatie van de ecologische
verbindingszone nr. 28 volgens model kamsalamander en vuurvlinder. Als zodanig is dit vlak ook
van instrumenten voorzien. In het vlak zijn bijvoorbeeld diverse stapstenen voor vuurvlinder en
kamsalamander begrensd. De ligging van het vlak valt vrijwel geheel samen met de in het
streekplan aangeduide zone voor landelijk gebied B. De begrenzing van dit vlak is in het westen
uitgebreid zodat een verbinding gemaakt kan worden naar het Meeuwenkampje' en het
voormalige Fort Buursteeg in de provincie Utrecht. Deze verbindingszone buigt vervolgens naar
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het noorden af. Het tracé van de ecologische verbindingszone is dus gewijzigd maar de doelen zijn
gehandhaafd.

Inspraakreactie
Insprekermerktop dat het perceel van BBL bij de Wallenburg, dat valt binnen gebiedsnummer245,
niet staat aangegeven als nieuwe natuur. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Eigendommen van BBL zijn niet aangegeven als nieuwe natuur. Pas wanneer een perceel is
doorgeleverd aan een natuurbeschermingsorganisatie wordt het beschouwd als nieuwe natuur.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de noordgrens van de zoekgebieden 228 en 246 niet goed aansluit
op de Bennekomse Meent en nieuwe natuur in de omgeving. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing van de zoekgebieden is rekening gehouden met de hydrologische situatie. De
blauwgraslanden langs de Grift zijn hydrologisch gezien meer gebaat bij een begrenzing naar het
zuiden toe dan aan een begrenzing meer naar het oosten. Om aan het soortenbeleid voor met
name amfibieën uitvoering te geven zijn in vlak 227 een aantal stapstenen voor amfibieën
opgenomen. Vlak 246 is een vlak waaraan we voornamelijk landschappelijke doelen hebben
toegekend. Dit komt tot uiting in de pakketten die in dit gebied zijn opengesteld voor
landschapsbeheer.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat langs de Grebbelinie en langs de Lunterse Beek middels grondruil ruim 3
ha in bezit is gekomen van BBL voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. Ook zijn er in dit gebied
door Sta atsbosbe heer gronden verworven t. b. v. nieuwe natuurontwikkeling. Inspreker verzoekt om
het aantal hectares waarvoor in dit gebied subsidie opengesteld is af te stemmen op de reeds
verworven grond en mogelijke nieuwe initiatieven. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gronden die in het kader van het natuuroffensief zijn aangekocht zijn in het gebiedsplan
begrensd als nieuwe natuur. Voor wat betreft de ecologische verbindingszone langs de grebbelinie
is met de provincie Utrecht afgesproken dat deze verbindingszone voor het overgrote deel in de
provincie Utrecht gerealiseerd zal worden omdat daar hogere potenties liggen dan in de provincie
Gelderland. Wanneer de beschikbaar gestelde middelen het plafond hebben bereikt is de
verbindingszone gerealiseerd. Nieuwe initiatieven zijn dan niet meer nodig. Wij geven dan de
voorkeur aan de realisatie van een verbindingszone elders.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat het behalen van het doel 'bloemrijk grasland' in gebiedsnummer 27
middels agrarisch natuurbeheer doeltreffender is dan middels nieuwe natuur. Inspreker stelt voor
om overleg te voeren met de eigenaar. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Eigenaar is op een door de provincie georganiseerde inloopochtenden geweest en heeft daar zijn
ideeën kenbaar gemaakt. Het is aan de eigenaar om aan te geven op welke manier hij bij wil
dragen aan de natuurdoelen.
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Inspraakreactie
Insprekers vragen zich af waarom een aantal percelen inde polder Arkemheen niet zijn begrensd
en verzoeken om ook op deze percelen subsidiemogelijkheden voor weide vogelbeheer en
randenbeheer gras/and open te stel/en. (G2, 016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De witte gebieden op de kaart in polder Arkemheen berusten op een misverstand. In de definitieve
versie van de kaart zullen deze gebieden eveneens groen gekleurd worden zodat ook hier
weidevogelbeheer mogelijk is.
In het reservaatsgebied van Arkemheen zullen een aantal witte gebieden op de kaart blijven staan.
Dit berust niet op een misverstand. Het betreft eigendommen van Staatsbosbeheer die vôôr 07-021975 zijn verworven. Bestaande natuur hoeft niet op de kaartte worden begrensd.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de Breede Beek op te nemen als 'te ontwikkelen compleet natuurlijk
beeksysteem' en deze in aanmerking te laten komen voor een Realisatie Strategie Plan. (G2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben het afgelopen jaar een inventarisatie laten verrichten naar de ecologische waarden van
de verschillende beken in Gelderland. Uit die inventarisatie komt de Breede beek naar voren als
een beek die in potentie als waardevol beschouwd dient te worden. Wij hebben naar aanleiding
van dit onderzoek uitgesproken dat voor het toekomstige waterbeleid van de provincie Gelderland,
dat beschreven zal worden in het volgende waterhuishoudingsplan, de resultaten van dit
onderzoek als basis zullen dienen. Vooruitlopend op het nieuwe waterhuishoudingsplan zal de
Breede beek daarom in het gebiedsplan worden opgenomen als een beek met een speciale
ecologische doelstelling. Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens dat de ecologische waarde van
de Gro(o)te Beek, de kleine Valksche beek, de Astbeek, de Schilschoterbeek en de
Westenengerbeek gering zijn. Deze beken zullen daarom in het gebiedsplan geen aanduiding
'water met een speciale ecologische doelstelling' meer krijgen.
Het opstellen van realisatiestrategieën is op advies van de Provinciale Commissie Landbouw en
Natuur komen te vervallen.

Inspraakreacties
- Inspreker vindt het vreemd dat de evz Wageningen Noord niet is opgenomen in het gebiedsplan
(alleen op signaleringskaart 13). In het SGR1 en de Vijfde Nota is deze zone wel opgenomen. De
gemeente is al sinds 1998 bezig met de realisatie en door diverse partijen is medewerking
toegezegd. (G3)
- Inspreker is positief over het aangeven van de evz Wageningse Eng en het Binnenveld op kaart
13. Het verbaast inspreker dat in de Projectnota voor Binnen veld Oost en de Startnotitie mer voor
de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost deze verbindingszone niet voorkomt. Inspreker
verzoekt om duidelijk aan te geven dat deze zone er komt en dat daarvoor nu voorzieningen
worden getroffen zodat die meegenomen kunnen worden in de kavelruil. (024)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij juichen het initiatief van de gemeente Wageningen toe om aan de noordkant van Wageningen
een verbindingszone te realiseren. Bovenvermelde verbindingszone is niet opgenomen in de
Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000). Daarom is de ecologische verbindingszone ook niet
opgenomen op beleidskaart 2 van het Gebiedsplan Natuur en Landschap. Wij vinden het wel
belangrijk om tussen Bennekom en Wageningen een poort naar de Veluwe open te houden. Rond
deze poort zijn daarom pakketten voor landschapsbeheer opengesteld. Kaart 13 uit het
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Gebiedsplan Natuur en Landschap heeft een puur indicatief karakter. Het betreft de mogelijke
trajecten voor een robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Zoals
in het concept van het gebiedsplan vermeld staat worden er op dit moment haalbaarheidsstudies
uitgevoerd naar de verschillende mogelijke trajecten van deze robuuste verbindingszone. Zodra
besluitvorming over het tracé heeft plaatsgevonden en de extra middelen hiervoor beschikbaar
zijn, zullen we het gebiedsplan hierop aanpassen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in het gebied ten noorden van voormalig ziekenhuis Pieter Pauw (ten
westen van Wageningen) mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer open te stellen. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied ten noorden van het voormalig ziekenhuis Pieter Pauw is in bezit van Staatsbosbeheer
en in gebruik als wijngaard. Het terrein waarop deze wijngaard is gelegen is buiten de begrenzing
gehouden omdat deze ligt op terreinen die in bezit zijn van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is
uitgesloten van de regeling Programma Beheer. Wanneer de pachter van Staatsbosbeheer zijn
wijngaard natuurvriendelijker wil inrichten zal hij zich moeten richten tot de verpachter. Aan het
gebied zijn wel natuurdoelen gekoppeld ni. arm droog bos en heischraal grasland.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om het gedeelte van landgoed Scherpenzeel dat nu niet begrensd is eveneens
aan te wijzen als zoekgebied landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer en kleinschalige
natuurontwikkeling. (L1)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Over een gedeelte van landgoed Scherpenzeel is ecologische verbindingszone nr. 25
geprojecteerd. Deze verbinding is er op gericht een verbinding te realiseren voor middelgrote
zoogdieren tussen de landgoederenzone van Kallenbroek en Groot Zandbrink. Bij de
instrumentatie is gebruik gemaakt van het model das. Dat betekent dat deze verbindingszone
bestaat uit een landschapszone met diverse lijnvormige landschapselementen en hier en daar
randenbeheer. Voor de begrenzing van deze zone is gebruik gemaakt van de aanwezige
landschapselementen in het deelgebied. De door inspreker voorgestelde uitbreiding bevat
nauwelijks landschapselementen, afgezien van een aantal bomen die langs een perceelsscheiding
staan. Wanneer we het terrein zouden opnemen in verbindingszone 25 zou de kans bestaan dat
de dieren in een soort fuik terecht komen. Het voorstel van inspreker Li is om deze reden niet
overgenomen in het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat regelmatig wordt er gesproken over een droge evz ten noorden van
Scherpenzeel. Nadat er meer duidelijkheid is over mogelijkheden/gevolgen van de reconstructie
zal waarschijnlijk de belangstelling voor versterken van de natuurwaarden toenemen. Inspreker
stelt voor om in het gebiedsplan hier op in te spelen doorsubsidiemogeljkheden in dit gebied open
te stellen. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Deze droge verbindingszone is niet als evz opgenomen in de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli
2000), en betreft dus geen vastgesteld provinciaal beleid. In het gebiedsplan hebben wij echter wel
rekening gehouden met deze verbinding en is de begrenzing enigszins aangepast. De pakketten
die zijn opengesteld passen bij een droge verbindingszone van het model das.
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Inspraakreactie
Inspreker heeft aan aantal percelen in de buurt van de Barneveidse beek aangekocht om hier een
nieuw landgoed te stichten. Inspreker verzoekt om deze en een aantal aanliggende gronden te
begrenzen. (L2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij staan niet afwijzend tegenover het stichten van een landgoed ten Oosten van de
landgoederenzone rond Kallenbroek, omdat op deze manier de landgoederenzone vergroot kan
worden. De provincie heeft voor de stichting van dit landgoed beleidsruimte over voor de bouw van
7 wooneenheden. In ruil voor deze 7 wooneenheden zal de initiatiefnemer 15 ha bos of natuur
gaan realiseren. Voor de realisatie van deze 15 ha stellen wij geen mogelijkheden open voor
subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie vanuit het Programma Beheer. De aanleg van
natuur of bos is immers in ruil het realiseren van 'rood'. Bos of natuur, via de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 gerealiseerd, zal daarom ook niet meetellen als gerealiseerde natuur in een
Rood-voor-groenconstructie. Wij nemen de bedenkingen van de inspreker niet over. Na realisatie
kan voor het beheer wel subsidie via de Subsidieregeling Natuurbeheer worden verkregen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om i. v. m plannen voor oprichting van een nieuw landgoed zijn bezittingen ten
westen van Putten in te delen bij een zoekgebied waarbinnen voor 30% of meer agrarisch
natuurbeheer, landschapsontwikkeling en kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is. Tevens
vraagt inspre kerom zijn eigendommen optimaal in te delen voorontwikkeling van agrotoerisme met
behoud van een geringe veebezetting voor educatie bezoekers. (L6)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben voor dit deelgebied geen specifieke natuur- of landschapsdoelen. Toch wordt de
mogelijkheid gegeven om in het deelgebied waarbinnen de percelen van de inspreker vallen
landschapspakketten af te sluiten. Wij zien geen reden om de natuurdoelen in deelgebied 282 aan
te passen. Zie ook paragraaf 1.7 deel 2 van het gebiedsplan.

Inspraakreacties
- De eigenaren van de Landerijen Groot Ravensgoed (gem. Barneveld) zien in dit gebied graag de
bestemming natuur van toepassing. De gemeente Barneveld heeft dit gebied aangewezen als
agrarisch gebied. (L3)
- De gemeente Barneveld heeft in het bestemmingsplan het gebied rond de Blankenhoefseweg ten
noorden van Terschuur bestemd als 'overgangsgebied naar natuur Eigenaren zijn nog bezig met
onderzoek om te kijken of hier een landgoed met natuur gevestigd kan worden. Zij hebben er
bedenkingen tegen dat de grond nu al deze bestemming heeft gekregen. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan is bij de begrenzing van nieuwe natuur ten noorden van de Blankenhoefse weg
in Terschuur uitgegaan van de bestaande begrenzing uit het begrenzingenplan van 1995. De
begrenzing is hier exact overgenomen. Voor de goede orde: de gebieden die op de kaarten
aangegeven staan als nieuwe natuur worden niet automatisch in het bestemmingsplan opgenomen
als natuur. Zolang de eigenaar van de grond geen initiatieven neemt om deze nieuwe natuur te
realiseren blijft de bestaande bestemming gehandhaafd. De bestaande bestemmingen in een
bestemmingsplan zijn niet in opdracht van de provincie op de kaart gezet. De gemeente is
verantwoordelijk voor het bestemmingsplan met de daarin genoemde bestemmingen.
Overigens verbinden wij wel degelijk belangrijke waarden aan het gebied rond Groot Ravensgoed.
Voor de agrarische percelen rond de Bellemansbeek ( in het deelgebied 95) zijn daarom
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mogelijkheden opengesteld voor agrarisch natuurbeheer. Mogelijkheden voor het realiseren van
nieuwe natuur zijn niet opengesteld.

Inspraakreactie
Op de landgoederen Appel-Zuid, Gerven en Helt zijn een aantal gebieden concreet begrensd als
'nieuwe natuur' Inspreker verzoekt om deze begrenzingen om te zetten in zoekgebied
landschapsbeheer, enz. (opp. >30%) om zo flexibeler op de gebruikssituatie in te kunnen spelen.
De gronden zijn momenteel verpacht en de verwachting is dat deze niet snel pachtvrij komen. Om
natuurontwikkeling mogelijk te maken dienen deze gronden pachtvrij gemaakt te worden. (L4)

Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan staan de doelen die wij op termijn willen realiseren. Dat wil niet zeggen dat op
korte termijn deze doelen gerealiseerd zullen gaan worden. Daarnaast kan ook de pachter, met
toestemming van de eigenaar, nieuwe natuur inrichten.
Wij hebben percelen begrensd waarde potenties voor het behalen van de doelen het hoogst zijn.
Waar mogelijk hebben we de deelgebieden zo groot mogelijk gemaakt om de flexibiliteit van het
plan te vergroten. In een aantal gevallen richten we ons op specifieke doelen, in andere gevallen
wordt er een mix van doelen aangegeven. In dat laatste geval kan de landgoedeigenaar deze
doelen naar eigen believen gaan realiseren.
De bedenking leidt tot de volgende aanpassingen in het gebiedsplan:
- Deelgebied 21 is in het definitieve gebiedsplan begrensd als inrichting van bestaande natuur.
- Deelgebied 2 en 22 worden bij elkaar gevoegd, de stapsteen amfibie is als doelstelling verlaten
en de doelstelling richt zich nu meer op arm vochtig bos, heischraal grasland en natte heide.
- Deelgebieden 61, 68, 116, 117, 118, en 138 zijn samengevoegd.
- Aan de doelen van deelgebied 115 houden we vast. In deelgebied 147 willen we de harde grens
met het A-locatie bos in het westen iets geleidelijker laten verlopen. Dit is de reden waarom een
deel van dit vlak het natuurdoeltype bos heeft gekregen.

Inspraakreactie
Inspreker wil graag weten waarom met name op de hogere delen van de landgoederen Appel-Zuid,
Geiven en Hel/pakketten voorakkerbeheerzijn opengesteld. Dit zijn juist de belangrijkste percelen
voor de melkveehouderjbednjven. Inspreker verzoekt om binnen deze gebieden meerdere
pakketten open te stellen. (L4)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij stellen akkerpakketten met name open op gronden die al sinds lange tijd als akker in gebruik
zijn (of zijn geweest). Deze gronden worden gekenmerkt dooreen dikke bruine of zwarte eerdlaag.
Graslandpakketten met een botanische doelstelling zijn op dergelijke rijke, droge gronden minder
op zijn plaats. Ter ondersteuning van de ecologische doelstelling zal in het definitieve plan de
mogelijkheid worden opengesteld om naast akkerpakketten ook pakketten randenbeheer op deze
percelen af te sluiten.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in de buurt van Hoevelaken (gebiedsnummer 289) het pakket voor
onderhoud van knotbomen open te stellen. (P8)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker P8 wordt in het gebiedspan overgenomen. Het gebiedsnummer ligt
binnen het landschapstype kampen-essenlandschap. Voor dit type landschap zijn knotwilgen een
typerend landschapselement.
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Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om rond evz 23 een bredere strook als zoekgebied 'natuurontwikkeling' te
begrenzen. (P12)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Om de ecologische verbindingszone 23 in het noorden beter aan te laten sluiten op de
landgoederenzone Kallenbroek is de begrenzing op verzoek van de inspreker in het noordwesten
aangepast. De bestaande landschapselementen in dit extra begrensde vlak maken deel uit van
de landschapszone die middelgrote zoogdieren gebruiken bij de migratie van Kallenbroek naar
Groot Zandbrink.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat het gebied ten zuiden van de Bunschoterweg (gebiedsnummer 272) geen
polder maar een slagenlandschap is. Inspreker verzoekt om in dit gebied pluspakket 29 (hakhout
en griend) of landschapspakket 55 (geriefhoutbosje) open te stellen om zo bestaande
hakhoutbosjes te kunnen onderhouden.
Tevens vraagt inspreker zich af waarom het in gebiedsnummer 173 niet mogelijk is om
beheersovereenkomsten af te sluiten. (P13)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het landschap in gebiedsnummer 272 is inderdaad een oude veenontginning en geen
polderlandschap. In het definitieve gebiedsplan zullen daarom de landschapspakketten 50, 53, 54,
55, 58, 62 en 64 worden opengesteld. Pluspakket 29 wordt niet in dit vlak opengesteld.
Pluspakketten uit de Subsidieregeling Natuurbeheer worden alleen op die plekken opengesteld
waar, op basis van de prioriteiten van het provinciaal natuurbeleid, het wenselijk is om
landbouwgrond om te zetten in natuur (op basis van vrijwilligheid). Voor bestaand bos ligt dit
anders. Hiervoor kan altijd subsidie worden aangevraagd bij LASER. LASER gebruikt het
gebiedsplan niet om deze aanvragen te toetsen. Pluspakket 29 is daarom niet in het vlak
opengesteld, maar als de eigenaar het bos wil beheren zoals in pluspakket 29 is beschreven kan
hij daarvoor een aanvraag indienen bij LASER.
In vlak 173 zijn geen beheershectaren opengesteld omdat dit gebied als nieuwe natuur is
aangegeven. Dit vlak komt overeen met het reservaatsgebied dat op de oude begrenzingenkaart
is aangegeven. Eigenaren of beheerders van percelen in dit vlak hebben de mogelijkheid om hun
landbouwgrond om te zetten in natuur en daar aan weidevogelbeheer te doen ( pakketten 23 of
24). In een aantal gevallen kunnen eigenaren of beheerders in dit vlak ook gebruik maken van de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer en via agrarisch natuurbeheer de door de provincie
gestelde doelen voor dit vlak (weidevogelbeheer) te realiseren. Dit is alleen mogelijk bij
overeenkomsten die vôor 1 januari 2000 zijn afgesloten.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het niet duidelijk is waarom in het gebied tussen de Bunschoterweg, de
Laak en de Keienweg (Nijkerk) geen beheersovereenkomsten afgesloten kunnen worden. (P13)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het vlak tussen de Bunschoterweg, Keienweg en de Laak hebben we geen mogelijkheden voor
agrarisch natuurbeheer opengesteld. Wij kiezen ervoor percelen te begrenzen die in potentie grote
natuurwaarden hebben. De potentiële natuurwaarden in het bovengenoemde gebied zijn laag. Dit
is de reden dat hier geen subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer zijn opengesteld.
Het is overigens wel mogelijk om in dit gebied landschapspakketten af te sluiten.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in het gebied tussen De Kade en de Klomp, de N224 en de spoorlijn het
recreatiegebied Ede-West is gepland. Binnen dit plan ligt een evz die ook in het gebiedsplan is
opgenomen. Inspreker verzoekt om de evz uit het gebiedsplan te halen wanneerde aanleg van het
recreatiegebied niet doorgaat. (P14)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De door de inspreker aangegeven gronden liggen inderdaad in een vlak dat begrensd is als
ecologische verbindingszone. Deze ecologische verbindingszone is op de kaart gezet om een
verbinding tot stand te brengen tussen de blauwgraslanden in het Binnenveld (Bennekomer meent,
De HeIl en de Hooilanden) en de blauwgraslanden ten noorden en ten westen van de Klomp
(Allemanskampje en het Meeuwenkampje). De recreatieplas uit de Interprovinciale Structuurvisie
grensregio Ede -Veenendaal (ISEV) biedt de mogelijkheid om een deel van deze verbindingszone
te realiseren, vandaar dat een gedeelte van deze recreatieplas een natuurvriendelijke inrichting
zal krijgen. Het feit dat de realisatie van de recreatieplas niet geheel zeker is, verandert niets aan
ons voornemen om deze ecologische verbindingszone te realiseren.

Inspraakreactie
Inspreker is het er niet mee eens dat aan weerszijden van de Barneveidse beek percelen
aangeduid zijn als ecologische verbindingszone. Volgens inspreker heeft de noordelijke zijde van
de beek door o. a. de aanwezigheid van bossages en rood wild meerpotentie voor het ontwikkelen
van een evz. Inspreker verzoekt de zuidzijde van de Barneveldse beek niet de begrenzen. (P15)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan weerszijden van de Barneveldse beek, ter hoogte van 'de Pelmolen' is een strook van 10
meter aangeduid als ecologische verbindingszone. Deze verbindingszone is op de kaart gezet om
de beek aantrekkelijker te maken voor specifiek aan de beek gebonden organismen, met name
voor vissen. Om dit doel te realiseren is het wenselijk om op geruime afstand van elkaar (ongeveer
2,5 km) een stapsteen te realiseren. Een stapsteen model winde is in het ideale geval ongeveer
2,5 ha groot. Wenselijk is om de beek zelf over een kwart van de oeverlengte in te richten met
plas-drasbermen en bosschages. De ecologische verbindingszone zoals hier bedoeld is dus een
zone die strikt aan de beek gerelateerd is zowel aan de noord als aan de zuidzijde en is niet
bedoeld voor de migratie van bijvoorbeeld roodwild.

Inspraakreactie
Ten westen van Barneveld (gebiedsnummer 296) is grasland begrensd. Inspreker is het niet eens
met deze begrenzing en verwacht dat deze weilanden van geen betekenis zijn voor het realiseren
van een ecologische verbindingszone. (P15)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 296 is op de kaart aangegeven als een verbindingszone voor middelgrote
zoogdieren. De zone vormt een verbinding tussen het landgoederengebied van Kallenbroek en
Erica in Gelderland en de landgoederenzone rond Roffelaar en Groot Zandbrink in de provincie
Utrecht. In dit vlak zijn het niet de graslanden die de ecologische verbindingszone vormen maar
zijn het de landschapselementen die ervoor moeten zorgen dat middelgrote zoogdieren tussen de
hierboven aangeduide landgoederenzones zich verplaatsen. Naast openstelling van pakketten om
landschapselementen in te richten en te onderhouden wordt ook voor een gering aantal hectaren
randenbeheer opengesteld.
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Inspraakreactie
Insprekers zijn van mening dat de aandacht voor het gebied langs de grens Putten -Ermelo niets
te maken heeft met aanwezige abiotische of geomorfologische waarden. Het zou de wens van
natuurbeschermingsorganisaties zijn vanuit de Puttense landgoederen een doorsteek naar het
Nuldernauw te krijgen. Insprekers spreken de voorkeur uit om het natuurontwikkelingsgebied te
verplaatsen naar de Hierdense Poort en Oudenaller. (P16, 010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het deelgebied waar het hier om gaat (gebiedsnummer 53) is lichtgroen gekleurd; dat wil zeggen
dat in dit deelgebied de mogelijkheid wordt gegeven om voor een klein deel (nl. minder dan 10%)
gebruik te maken van middelen uit Programma Beheer. In deelgebied 53 gaat het om 1,1 ha aan
landschapsbeheer en geen natuurontwikkeling. Dat wil zeggen dat eigenaren of beheerders in dit
deelgebied subsidie kunnen aanvragen voor het beheer en onderhoud van landschapselementen
zoals houtwallen, singels, elzensingels, knotbomen en poelen. De groene kleur geeft geen
verplichting aan.
Overigens is deelgebied 53 in het definitieve gebiedsplan samengevoegd met deelgebied 126 en
delen van 282. Daardoor is het ook mogelijk om pakketten voor randenbeheer af te sluiten.
Concreet betekent dit dat er in het nieuwe deelgebied (grootte 232 ha) voor 2,3 ha aan
randenbeheer en verschillende landschapspakketten aangevraagd kan worden.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de gebieden 48, 49, 50, 51, 52, 149, 222 en 223 tot een lichtgroen
zoekgebied te laten behoren. Tevens geeft inspreker aan dat de gebieden 179, 57, 54, 180, 58
kansrijk zijn voor het ontwikkelen van natuur. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gebieden 48, 49, 50 en 51 zijn reservaats- of natuurontwikkelingsgebieden uit het oude
begrenzingenplan voor de Gelderse Vallei. Aan deze deelgebieden zijn weidevogeldoelstellingen
gegeven. Gezien de afgesloten overeenkomsten wordt hier ook gebruik van gemaakt. Vc5c5r 1
januari 2000 afgesloten overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer met een
weidevogeldoelstelling kunnen ook na 2010 doorlopen, mits via SAN voldaan wordt aan de SNdoelen. Nieuwe overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer kunnen ook worden afgesloten maar
die lopen op 31 december 2009 af. Gezien het feit dat er overeenkomsten in deze deelgebieden
zijn afgesloten, handhaven we de bestaande begrenzing. Deelgebieden 223 en 222 zijn ook voor
weidevogels zeer kansrijk. Delen van deze deelgebieden waren in het oude begrenzingenplan al
als beheersgebied aangegeven. Dit beheersgebied is vergroot om de mogelijkheid tot het afsluiten
van collectieve pakketten mogelijk te maken. (LNV heeft een voorkeur voor collectieve
weidevogelpakketten).
Ook in deelgebied 149, 51 en 49 zijn al overeenkomsten afgesloten. Deze willen wij ook laten
voortzetten. Daarom is de begrenzing instandgehouden. In deelgebied 52 zijn geen
beheersovereenkomsten afgesloten. In het definitieve gebiedsplan zal deelgebied 52 komen te
vervallen en wordt opgenomen in deelgebied 265. De vrijgekomen hectares voor agrarisch
natuurbeheer worden ingezet in deelgebied 179.

Inspraakreactie
Inspreker heeft bedenkingen tegen het begrenzen van het zoekgebied 'Omvorming' en het
zoekgebied 'nieuwe natuur' ter hoogte van de Nijkerkerstraat in Putten. (P17)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied is aangegeven als zoekgebied inrichting bestaande natuur omdat uit de
bezittingenkaarten die wij tot onze beschikking hebben blijkt dat deelgebied 161 in bezit is van
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Natuurmonumenten. Ook in het oude begrenzingenplan voor de Gelderse Vallei is dit vlak als
zodanig aangemerkt. Hierdoor wordt het hele gebied beschouwd als bestaande natuur. Het
provinciale beleid is in dit gebied gericht op versterking van het landschap ten behoeve van
amfibieën. Om dit doel te bereiken heeft de provincie in deelgebied 161 twee stapstenen voor
amfibieën begrensd. In deelgebied 131 is één stapsteen begrensd. Een stapsteen amfibie bestaat
uit een poelencomplex van 3 tot 5 poelen, schrale graslanden en opgaande begroeiing. De
oppervlakte van een stapsteen is ongeveer 3 hectaren. Anders dan het kaartbeeld doet vermoeden
is het niet de bedoeling dat het hele gebied omgevormd gaat worden, maar slechts een deel (in
dit geval 2,2 ha van de 215 ha die het vlak groot is). De rode arcering in het vlak geeft dus aan dat
er binnen het vlak een mogelijkheid is om bestaande natuur in te richten tot een andere natuur.
De nieuwe natuur ten noorden van de Nijkerkerstraat is rechtstreeks overgenomen uit het
bestaande begrenzingenplan. Het gebied is begrensd voor weidevogeldoelstellingen.

Inspraakreactie
Inspreker is het er niet mee eens dat de goede weidegrond in gebiedsnummer 44 begrensd is als
nieuwe natuur en verzoekt de begrenzing van de grond af te halen. (P18)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing van het reservaatsgebied ten noorden van de Arlersteeg (gebiedsnummer 44) is
ten opzichte van het concept gebiedsplan enigszins aangepast. Voor de begrenzing in het
oostelijke deel is voor een deel de grens aangehouden zoals die in het landinrichtingsplan staat
aangegeven. Overigens kan een eigenaar van een gebied dat begrensd is als nieuwe natuur zijn
huidige bedrijfsvoering gewoon voortzetten. Alleen op eigen initiatief kan gebruikgemaakt worden
van de mogelijkheden om de gronden om te zetten in natuur. Ook vragen wij niet aan de gemeente
om de als nieuwe natuur aangemerkte gronden bij voorbaat een natuurbestemming te geven.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de begrenzing van gebiedsnummer 44 niet overeenkomt met de
landinrichtingskaart. Inspreker verzoekt om de begrenzing aan te passen in overeenstemming met
de landinrichtingsplankaart van december 2000. (020)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op de kaart van de landinrichtingsdienst is niet de juiste begrenzing uit het beheersplan
Arkemheen (1992) overgenomen, In het concept gebiedsplan is het beheersplan Arkemheen wel
als vertrekpunt genomen voor de begrenzing. Een probleem daarbij was dat de begrenzing in het
zuid-oostelijke deel dwars over percelen loopt. De begrenzing is daarom aangepast en op
perceelranden gelegd.
Overigens is de begrenzing ook in het uiterste westen afwijkend ten opzichte van het beheersplan
Arkemheen en het landinrichtingsplan. Op verzoek van inspreker 016 zijn twee percelen in het
westen van gebiedsnummer 44 aangepast. Ook in het oostelijke deel van de Arkemheen is de
begrenzing aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de huidige en voorgestelde begrenzing van de Putterpolder
(gebiedsnummer 44) hydrologische knelpunten blijft veroorzaken. Inspreker verzoekt om de twee
westelijke percelen te begrenzen. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is conform voorstel van inspreker aangepast.
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Inspraakreactie
Insprekers verzoeken om de mogelijkheden voor het afsluiten van weidevogelpakketten (SAN) in
het Binnenveld te verruimen. (01, 04, 08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op basis van de potentiële waarden die de terreinen langs de Grift hebben, hebben wij deze
terreinen aangewezen als nieuwe natuur. De natuurdoelen die wij hier op termijn voor ogen
hebben zijn botanische doelen in de vorm van natte schraallanden afgewisseld met vochtig
schraalland, moeras, open water, riet en ruigte, bloemrijke graslanden en struweel. Met name de
eerste twee natuurdoelen zijn natuurdoelen die op landelijke schaal een hoge prioriteit hebben. De
verwachting is dat wanneer deze doelen gerealiseerd zijn, kritische weidevogels zoals kemphaan,
zomertaling, watersnip, grutto en tureluur hier gebruik van zullen maken.
In het verleden zijn geen weidevogelhectares in het Binnenveld afgesloten. Overigens kunnen
(botanische) beheersovereenkomsten die vôôr 1 januari 2000 zijn afgesloten, die nu in een voor
Subsidieregeling Natuurbeheer begrensd gebied liggen, worden voortgezet mits via de SAN de
SN-doelen gehaald kunnen worden. Ook kunnen nieuwe aanvragen op basis van de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer in gebieden die begrensd zijn op basis van de
Subsidieregeling Natuurbeheer worden afgesloten tot 31 december 2009. (overgangsbeheer,
artikel 77 e.v Subsidieregeling Natuurbeheer). Hierna kan alleen een SN beschikking worden
aangevraagd.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om rond evz 23 een bredere strook als zoekgebied te begrenzen. Inspreker
geeft aan dat het gebied erg interessant is voor weidevogels. Ook verzoekt inspreker om de
begrenzing van het zuid-westelijke deel van evz 23 uit te breiden. (Pil)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op verzoek van inspreker is in het zuidwesten van ecologische verbindingszone 23 de begrenzing
aangepast. Ecologische verbindingszone 23 sluit nu beter aan op de bestaande structuren rond
de Rudolfsstichting en de eigendommen van landgoed de Boom in de provincie Utrecht. Het
verzoek om ook weidevogelhectares in te zetten in dit deelgebied wordt niet overgenomen omdat
wij aan dit gebied geen weidevogeldoelstelling hebben gegeven.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om in gebiedsnummer 247 weidevogelpakketten in aangepaste vorm open te
stellen. (P41)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Deelgebied 247 is begrensd als een ecologische verbindingszone om tussen de oprukkende
steden Ede en Veenendaal een verbinding te behouden tussen het noordelijke en het zuidelijke
deel van de Gelderse Vallei. Weidevogelpakketten dragen niet bij aan de realisatie van deze
doelstelling en zullen niet worden opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker ziet het als gemis dat er in het gebiedsplan voor het Binnenveld geen
weidevogelpakketten zijn opengesteld. Inspreker stelt voor om in ieder geval in het oranje gebied
langs de Grift en de zones daaromheen weidevogelpakketten op te stellen. (023)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Het oranje gebied in het Binnenveld is begrensd als nieuwe natuur. Dat betekent dat eigenaren die
grond in dit gebied bezitten ervoor kunnen kiezen om hun gronden om te zetten in natuur met de
daarbij behorende subsidies voor waardedaling en inrichting. Een recente wijziging van de
Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 maakt het niet meer mogelijk om in een vlak zowel
Subsidieregeling Natuurbeheer en Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer open te stellen,
enkele uitzonderingen daargelaten Deze uitzonderingen betreffen ecologische verbindingszones.
Het gebiedsplan voor Randmeerkust en lJsselvallei zal ook op dit punt moeten worden aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat 'het Binnenveld' is aangewezen als weidevogelgebied maar in het
gebiedsplan niet is begrensd. Inspreker verzoekt om dit gebied wel als zodanig te begrenzen. (09)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het Binnenveld staat op de oude begrenzingenkaart niet als weidevogelgebied aangemerkt en in
het verleden zijn hier geen weidevogel hectares afgesloten. Op de Gelderse Natuurdoelenkaart (4
juli 2000) heeft het Binnenveld ook geen weidevogeldoelstelling meegekregen. Wij zetten de
middelen die wij voor weidevogelbeheer beschikbaar hebben vooral in op die plaatsen waar grote
aantallen weidevogels voorkomen. Het beheer van de gronden in de omgeving kan op de
weidevogelpopulatie worden afgestemd.
We hebben voor het Binnenveld botanische doelstellingen geformuleerd. Wanneer deze doelen
gerealiseerd zijn zal dit gunstig werken op de weidevogelstand.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af of de realisatie van de robuuste verbinding tussen de Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug wel haalbaar is doordeze zone te begrenzen als zoekgebied waarbinnen voor
10-30% van de oppervlakte middelen voor agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en
kleinschalige natuurontwikkeling zijn ingezet. Inspreker stelt voor deze zone te begrenzen als
nieuwe natuur. (02)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Kaart 13 uit het gebiedsplan is een indicatieve kaart. Op deze kaart staan de mogelijke tracés van
robuuste verbindingszones die in de toekomst gerealiseerd zullen gaan worden. De robuuste
verbindingszones zijn in de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' van het Ministerie van
LNV gepresenteerd. Op dit moment vinden er in opdracht van LNV haalbaarheidsstudies plaats
naar de meest haalbare tracés van deze robuuste verbindingszones. De middelen die voor de
realisatie van deze robuuste verbindingszones nodig zijn, zijn door LNV nog niet opengesteld. De
middelen die via het gebiedsplan verdeeld worden zijn middelen die reeds in een eerder stadium
zijn toegezegd. Het gebiedsplan geeft aan hoe we deze middelen over de Gelderse Vallei willen
verdelen. Voorde realisatie van de robuuste verbindingszones zullen dus extra middelen door LNV
beschikbaar worden gesteld. Hierna zal het gebiedsplan op dit punt worden aangepast.

Inspraakreactie
Insprekers maken bezwaar tegen de begrenzing van de percelen aan de noordzijde en zuidzijde
van de Achterveldseweg (in Achterveld). Insprekers stellen hun grond niet beschikbaar voor
natuurbeheer. Inspreker is van mening dat wanneer men subsidies ontvangt als aanvulling op
agrarisch inkomen men bepaalde rechten kwijtraakt. De Belastinginspecteur kan gronden van
natuurbeheer onderbrengen inde wet onroerend zaakbelasting, waarover WOZ-belasting betaald
moet worden. Inspreker verzoekt om betreffende percelen uit het gebiedsplan te halen en stelt de
provincie aansprakelijk voor eventuele schade. (Pl)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan geeft aan in welke gebieden de provincie middelen beschikbaar stelt uit
Programma Beheer. Of eigenaren/gebruikers van deze middelen gebruik willen maken is hun
eigen keuze. Wanneer inspreker geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die
Programma Beheer biedt is dat zijn eigen vrije keus. Het is waar dat de vergoedingen uit het
agrarisch natuurbeheer bij het inkomen worden opgeteld. De vergoedingen zijn immers
vergoedingen voor de gederfde inkomsten die men heeft door het natuurvriendelijk beheren van
de grond. Wanneer men de grond intensief gebruikt en er inkomen uit genereert worden deze
inkomsten ook bij het belastbaar inkomen opgeteld.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de subsidiemogelijkheden rondom Otterlo en Hars kamp en op de overgang
van het Centraal Veluwe Massief te verhogen naar 10-30%. Ook zouden de subsidiemogelijkheden
in het gebied dat hieraan grenst opengesteld moeten worden tot 10%. (06)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De middeleninzet in het zoekgebied langs de randen van de Veluwe is in het definitieve plan
uitgebreid. Ook zijn pakketten voor landschapsbeheer opengesteld ten noorden en zuiden van de
Valksche beek. De overige verzoeken vallen binnen het gebiedsplan voor de Veluwe. Dit plan is
op dit moment in concept klaar. Wij zullen de inspraakreactie in de commentaarnota voor het
Gebiedsplan Natuur en Landschap Veluwe meenemen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om ten zuidwesten van Barneveld 2 ha landbouwgrond te begrenzen voor
'particulier natuurbeheer' en 13 ha natuurgebied te begrenzen als 'omvormingsgebied'. Dit ter
versterking van de evz Moorsterbeek. (07)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het betreffende perceel heeft nauwelijks een functioneel contact met de bedoelde
verbindingszone. Ook wanneer de plannen in relatie met de Westzaanderspias worden uitgevoerd,
blijft het geheel een geïsoleerde ligging houden. Pas als de percelen tussen de plas en de
ecologische verbindingszone natuurlijker beheerd worden en het walletje tussen plas en
verbindingszone beplant wordt, ontstaat een functioneel verband tussen de aangegeven percelen
en de verbindingszone. Op dit moment geven wij geen prioriteit aan de door de inspreker
gevraagde mogelijkheden. Pas als aan bovengenoemde randvoorwaarden van verbondenheid met
de verbindingszone wordt voldaan is het zinvol om een dergelijke natuurontwikkeling in te zetten.
Om inspreker de mogelijk te bieden om aan reeds bestaande plannen te werken zal het vlak
worden opgenomen in een vlak waar met name subsidie voor beheer en aanleg
landschapselementen wordt opengesteld.

Inspraakreactie
Insprekers verzoeken om het gebiedsnummer 134 niet te begrenzen als nieuwe natuur. (09, 023)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Na overleg met de eigenaar van de percelen is de begrenzing aangepast.

Inspraakreactie
De gebieden 66, 67, 84, 87, 103, 110, 131, 161, 165, 191, 209, 211, 217, 252, 253, 219 zijn
aangegeven als zoekgebied voor omvorming. Bovengenoemde gebieden zijn eigendom van NB51

organisaties of landgoedeigenaren en bevatten naast natuur ook landbouwgronden. Inspreker
verzoekt om alleen de bestaande natuurgebieden te arceren als omvormingsgebied. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De aanduiding omvorming' heeft alleen betrekking op bestaande natuur. Landbouwgrond valt hier
niet onder. In het definitieve gebiedsplan is de term omvorming' veranderd in inrichting bestaande
natuur'. De kaart in het definitieve gebiedsplan is conform verzoek aangepast.

Inspraakreactie
In het Iandschapsbeleidsplan Scherpenzeel is deelgebied 238 bestemd als 'open gebied'. De
pakketten (50, 53, 54, 55) die in het gebiedsplan voor dit gebied zijn opengesteld dragen hier niet
aan bij. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De middelen die in het gebiedsplan zijn opgenomen ten behoeve van landschapsbeheer zijn met
name bedoeld om de bestaande landschapselementen te kunnen beheren. Wij willen in dit
gedeelte van Scherpenzeel het landschap versterken ten behoeve van amfibieën en middelgrote
zoogdieren. Daarom zijn instrumenten opengesteld in de vorm van kleinschalige
natuurontwikkeling in de vorm van stapstenen amfibie, randenbeheeren landschapsbeheer. Naar
aanleiding van het verzoek is de inzet van middelen aangepast. De middelen ten behoeve van de
middelgrote zoogdieren zijn toegespitst op de landgoederenzone boven Scherpenzeel. Daar zijn
de middelen geconcentreerd. In de gebieden ten noordwesten en noordoosten van Scherpenzeel
is de inzet van middelen verlaagd.

Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat stapstenen voor amfibieën los van de beek horen te liggen. Wenselijk is
om ook in de gebieden die grenzen aan de beek mogelijkheden open te stellen voor de aanleg van
stapstenen. Inspreker verzoekt om ook in de gebiedsnummer 223, 206 (Volenbeek) en 207
(Schoonderbeek) stapsteenpakketten open te stellen. (011)
- Binnen de evz Volenbeek wordt naast gradiënt ook een verbindingszone met model das en
kamsalamander gerealiseerd. Inspreker geeft aan dat hiervoor enkele stapstenen amfibie moeten
worden ingepast zowel grenzend aan de Volenbeek als ter hoogte van het oorspronkelijke tracé
in begrenzingenplan Gelderse Vallei 1995. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Ten behoeve van de realisatie van stapstenen voor amfibieën in bovengenoemde gebieden zijn
in de gebiedsnummers 58, 178, 179, en 268 middelen opengesteld om deze te kunnen realiseren.
In totaal kunnen er 4 stapstenen worden aangelegd. Samen met de bestaande poelen is de
verbindingszone volgens model kamsalamander voldoende geïnstrumenteerd.
In de ecologische verbindingszone Volenbeek zijn enkele hectares voor nieuwe natuur die
oorspronkelijk in deelgebied 126 lagen, verplaatst naar deelgebied 178. Dit deelgebied kan zowel
bijdragen aan de gradiënt tussen Veluwe en Randmeerkust als aan de verbinding volgens de
modellen kamsalamander en das.
Ten westen van landgoed Vanenburg liggen de natuurdoelen vooral op het gebied van
weidevogels. Het aanleggen van stapstenen amfibie is daar ecologisch gezien minder op zijn
plaats. Door de maatregelen die het waterschap gaat uitvoeren in het kader van het beheers- en
onderhoudsplan voor de Volenbeek, voldoet de Volenbeek ruimschoots aan de eisen voor model
kamsalamander.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat er plannen zijn om de Schuitenbeek te verleggen. De beek zal dan grenzen
aan gebiedsnummer 65 en ruimte nodig hebben voor retentie. Inspreker verzoekt om het
natuurdoeltype van gebiedsnummer 65 af te stemmen op retentie van een eutrofe beek. (011)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 65 betreft bestaande natuur (bosgebied met enkele open plekken met heide).
Ons natuurdoel is om de heide iets te vergroten. Vandaar dat het vlak als inrichting bestaande
natuur (v.h. omvorming) staat aangegeven op de kaart. Nader overleg tussen provincie en
waterschap is noodzakelijk om tot een goede afweging van belangen te komen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat voor het gebied Oldenaller een vernattingsproject wordt voorbereid door
het waterschap. In het gebiedsplan is het gebied begrensd als stapsteen amfibie, terwijl het
waterschap als streefbeeld heeft het creëren van elzenbroek met overgangen naarnat VogelkersEssenbos en op de graslanden een mozaïek van vochtig heideschraalland en Veldrusschraalland,
overgaand in blauwgrasland langs de beken. (011)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten. In bijlage 10 van het gebiedsplan is
aangegeven dat wij als doel hebben om in dit gebied twee stapstenen amfibie te realiseren en dat
daarvoor middelen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast heeft de provincie voor dit gebied in
de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000) ook doelen geformuleerd die niet van instrumenten
zijn voorzien. Deze doelen zijn: akker beekbos, leembos, bloemrijke graslanden, randen beheer,
en het beheer van landschapselementen. Een vernattingsproject met bovengenoemd streefbeeld
zal dus prima in deze doelstellingen passen.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de noord-zuid verbinding terhoogte van Terschuurniet voorzien is van
een adequate begrenzing. (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing van de noord-zuidverbinding tussen de landgoederenzone rond Kallenbroek en
de veengebieden van Zwartebroek is rekening gehouden met de begrenzingen uit het oude
begrenzingenplan. De nieuwe begrenzing sluit daarzoveel mogelijk op aan. Het in het gebiedsplan
aangegeven traject is ongeveer 1200 meter lang. De doelen die in deze verbindingszone zijn
geformuleerd zijn gebaseerd op de verbindingszone modellen das, vuurvlinder en hagedis.
Concreet betekent dit voor deze verbindingszone: één stapsteen voor model hagedis en twee
kleine stapstenen voor de vuurvlinder. Deze stapstenen worden onderling verbonden door middel
van grasranden, akkerranden of zomen en landschapselementen.
De huidige begrenzing is voldoende om de verbinding te kunnen laten functioneren en is in het
definitieve gebiedsplan niet veranderd.

Inspraakreactie
Inspreker vindt het niet acceptabel dat de begrenzing van de EHS in de buurt van de Volenbeek
is gewijzigd. Inspreker verzoekt om de begrenzingen van de vigerende begrenzingenplannen
tenminste te handhaven. (013)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
De natuurontwikkelingszone langs de Volenbeek was uiterst ongelukkig gekozen. Binnen de zone
van in totaal 20,5 hectaren zijn 6 woonhuizen/bedrijven gevestigd. Deze bebouwing neemt
ongeveer een kwart van het totale oppervlak van dit vlak in beslag, huiskavels nog buiten
beschouwing gelaten. De realiseerbaarheid van de doelen voor dit vlak zijn uiterst miniem. Zelfs
wanneer ereen planningsperiode wordt genomen die ligt tot na20l8. Wij hebben daarom gezocht
naar een oplossing om de doelen voor dit natuurontwikkelingsgebied op een andere manier te
kunnen realiseren. Besloten is om de begrenzing te verleggen naar gebiedsnummer 178. Dit vlak
vormt een verbindende schakel tussen de landgoederenzone rond Groevenbeek en het landgoed
Vanenburg. De doelstelling dat das en amfibie via de verbindingszone zich in het omliggende
gebied kunnen begeven om te kunnen foerageren c.q. zich voort te planten wordt op deze manier
ook bereikt.

Inspraakreactie
Stichting Het Utrechts Landschap heeft in 1999 het gebied 'ir. Juliusput' uit eigen middelen
aangekocht. Inspreker verzoekt om de Juliusput te begrenzen als 'nieuwe natuur' waardoor de
aankoop met terugwerkende kracht gesubsidieerd kan worden. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is niet gebruikelijk om met terugwerkende kracht aankopen te financieren. Het betreffende
deelgebied is in het verleden niet begrensd geweest en heeft binnen het natuur- en
landschapsbeleid geen specifieke natuurdoelstelling. Wanneer het Utrechts Landschap in de
toekomst nog van dit soort aankopen gaat doen dan stellen wij het op prijs wanneer zij zich samen
met Het Geldersch Landschap en eventueel de provincie Utrecht tot ons richten om gezamenlijk
tot een oplossing komen.
Wij stellen geen mogelijkheden open om de aankoop van de ir. Juliusput met terugwerkende
kracht te subsidiëren.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de ir. Juliusput te begrenzen als bestaande natuur en hieraan doe/pakket
'basispakket plas en ven' toe te kennen. (0 17)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan is de ir. Juliusput worden begrensd 'als inrichting bestaande natuur'. Hierdoor
is omvorming naar een plas of ven mogelijk.

Inspraakreactie
Insprekerheeft aan de oostzijde van de ir. Ju/iusput een perceel van 1,5 ha aangekocht. Inspreker
verzoekt om dit perceel te begrenzen als nieuwe natuur. Omdat de status van 'stapsteenpakket A'
nog onduidelijk is, gaat de voorkeur uit naar doe/pakket 'basispakket moeras'. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker past binnen het beleid van de provincie en zal in het gebiedsplan
worden opgenomen. De percelen zullen gezamenlijk begrensd worden tot een nieuw deelgebied
waarvoor het natuurdoel stapsteen amfibie is opengesteld, met daaraan gekoppeld het
stapsteenpakket voor amfibie. Bedenker wijst er terecht op dat de status van dit stapsteenpakket
nog onduidelijk is. Wij hebben het betreffende Ministerie verzocht de stapstenenpakketten toe te
voegen aan de Subsidieregeling Natuurbeheer. Dit vergt helaas enige tijd. Tot die tijd stellen wij
voor het realiseren van betreffende stapstenen de afzonderlijke pakketten open. Door het
combineren van deze pakketten kan naar mogelijkheden worden gezocht om het gewenste
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natuurdoel te realiseren. Wij zullen DLG verzoeken om inrichtingsplannen waarin wordt gewerkt
met een combinatie van pakketten te beoordelen op doelmatigheid. Het door ons geformuleerde
natuurdoel is dus richtinggevend voor deze toets. In bijlage 9 van het gebiedsplan worden deze
pakketten vermeld. Het basispakket moeras is een van de mogelijke pakketten.

Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat tussen Ede en Wageningen de evz Hoekelum-Binnen veld is
geprojecteerd. Gebiedsnummer 246 uit het gebiedsplan is een onderdeel van deze verbinding.
Inspreker is van mening dat dit gebied onvoldoende is geïnstrumenteerd om de evz te kunnen laten
functioneren. Voorgesteld wordt om gebied 246 te splitsen in een gebied ten oosten en ten westen
van de weg Ede/Wageningen. Voor het deel ten westen van de weg zou 10-30% of >30%
opengesteld moeten worden voor subsidie.
Inspreker geeft aan dat deze vraag ook van toepassing is op de gebiednummers 224 en 229. (018)
- Inspreker geeft aan dat in samenwerking met de gemeente Ede, ten zuiden van de A 12,
houtwallen en kruidenranden zijn aangelegd. Inspreker verzoekt dit gebied te begrenzen zodat
voortzetting van het beheer mogelijk wordt gemaakt. (P40)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben op het deel ten oosten van de weg Ede/Wageningen (Willem Dreeslaan) een
doelstelling geformuleerd ten behoeve van het versterken van het landschap voor de das. Wij
hebben geen beleid ontwikkeld waarin een doelstelling is opgenomen om een ecologische
verbinding te realiseren tussen Ede, Bennekom en Wageningen. Dat andere overheden hier wel
aan werken is voor ons geen reden om extra middelen in deze regio uit het Programma Beheer
in te zetten. Die middelen zouden vanuit de overheden moeten komen die de doelstelling
ecologische verbindingszone hebben geformuleerd. Wij erkennen dat voor het versterken van het
landschap voor de das ten oosten van de Willem Dreeslaan het aantal hectares dat opengesteld
is aan de magere kant is. In het definitieve gebiedsplan zal gebied 246 gesplitst in een oostelijken een westelijkdeel. In het oostelijk deel zal het vlak worden samengevoegd met de vlakken 224
en 229 en zullen er meer middelen worden ingezet. In het deel ten westen van de Willem
Dreeslaan/Mansholtweg houden we vast aan het conceptplan met de opmerking dat het vlak is
uitgebreid met de Kraats'.

Inspraakreactie
De gebiedsnummers 230 (Wageningen) en 111 (Hoevelaken) zijn kleine gebieden waarbinnen
voor 10% van de oppervlakte subsidie beschikbaar is. Inspreker geeft aan dat dit niet realistisch
is omdat met de aanleg van een poel deze oppervlakte al overschreden wordt. Voorgesteld wordt
om deze gebieden bijeen ander vlak te trekken of het percentage te verhogen. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Vlak 111 is in tegenstelling tot de omliggende gronden geen bezit van Het Geldersch Landschap.
Voor dit perceel zijn landschapspakketten opengesteld. Dat wil zeggen dat de eigenaar via
Programma Beheer aan het beheer of herstel van het landschap kan meewerken. Alle
landschapspakketten die zijn opengesteld (houtwal, singel, elzensingel, knotbomenrij, geriefhout
en poel) worden aangelegd.
Vlak 230 valt onder het Gebiedsplan Natuur en Landschap Veluwe. Wij zullen deze opmerking in
de commentaarnota van het Gebiedsplan Natuur en Landschap Veluwe meenemen.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat tussen de grens van het Natuurgebiedspian en gebied 232, ter hoogte van
het Wekeromse Zand, landbouwgronden met Celtic Fields liggen. Inspreker verzoekt om deze
gronden op te nemen in gebiedsnummer 232 en het pakket 'landbouw met natuurlijke handicaps
open te stellen. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is in het gebiedsplan opgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om 3 percelen op landgoed Schaffelaar te begrenzen als nieuwe natuur om zo
de ambities in dit gebied te kunnen verwezenlijken. Inspreker voegt daaraan toe dat de Schaffelaar
in 1975 verkregen is en dat volgens de afspraken op de landbouwgronden dus SAN mogelijk moet
zijn. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De landbouwgronden rond de Schaffelaar hebben geen hoge natuurwaarden. Op een aantal
plekken komen waardevolle vegetaties voor. Deze zijn dan ook in de Gelderse Natuurdoelenkaart
(4 juli 2000) beschreven. Voor deze waardevolle vegetaties ligt beheer via de SN voor de hand,
voor de minder waardevolle vegetaties achten wij beheer via de SAN niet zinvol.
We nodigen Het Geldersch Landschap uit om de mogelijkheden die het gebiedsplan nu biedt aan
te wenden om een start te maken om aan ambities te gaan werken. Als het Geldersch Landschap
komt met een uitgewerkt plan en overeenstemming heeft met eigenaren van de betreffende
gronden, zullen wij overwegen om de begrenzing aan te passen.

Inspraakreactie
Het Wllbrinkbos is in 1975 zonder subsidie verworven met de afspraak dat op de landbouwgrond
SAN mogelijk zou zijn. Nu zijn twee gebieden begrensd als 'Nieuwe Natuur'. Inspreker verzoekt
om deze grond om te zetten naar SAN en de vrijkomende SN-hectares in te zetten op Erica en
Schaffelaar. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op verzoek van inspreker is voor dit gebied de Subsidieregeling Natuurbeheer omgezet in
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. De vrijgekomen SN-hectares zijn ingezet op Erica.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om het gedeelte van het Wilbrinkbos dat ten zuiden van de N344 ligt, te
begrenzen als zoekgebied voor 'inrichting bestaande natuur' (samen met SAN). (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Conform de gemaakte afspraken is de begrenzing aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om het Ganzenbeekdal te begrenzen als zoekgebied 'inrichting bestaande
natuur'. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het Ganzenbeekdal is in het gebiedsplan niet begrensd als zoekgebied inrichting bestaande natuur
omdat het geen bestaande natuur betreft. De begrenzing in het dal van de Ganzenbeek is wel

aangepast. De mogelijkheden voor landschapsbeheer, randenbeheer en kleinschalige
natuurontwikkeling zijn vergroot.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de gebiedsnummers 31 en 279 te begrenzen als nieuwe natuur om zo Erica
optimaal te kunnen bufferen. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Deze vlakken waren in het concept-gebiedsplan al begrensd als nieuwe natuur. Door aanpassing
van de kaart komt dit op het kaartbeeld nu duidelijker tot uiting.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om gebiedsnummer 33 aan te wijzen als nieuwe natuur. Na het uitvoeren van
hydrologische maatregelen zal hier de grondwaterstand 40cm beneden maaiveld zijn. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op dit moment is er in deelgebied 33 een beheersovereenkomst afgesloten. Bij het beheer van het
perceel wordt dus al rekening gehouden met doelstellingen op het gebied van natuur en
landschap. Het verhogen van het waterpeil is niet direct ongunstig voor het bereiken van deze
doelstellingen. De SAN-begrenzing blijft gehandhaafd. Wanneer de eigenaar van het perceel
interesse heeft voor de omzetting van de begrenzing van SAN naar SN dan zullen we dat in de
eerstvolgende wijziging van het plan opnemen.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om het gebied, ten oosten van Erica, tussen de A-30, Esveldse beek,
Barneveidse beek en het landgoederencomplex Paradijs, te begrenzen als zoekgebied agrarisch
natuurbeheer, Iandschapsbeheeren kleinschalige natuurontwikkeling. Het gebied is een waardevol
oud landschap en is het hydrologisch beïnvloedingsgebied van Erica en andere landgoederen in
het Paradijs. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebied liggen geen specifieke natuurdoelstellingen. Het waardevolle oude landschap is met
behulp van landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer (randenbeheer) goed te onderhouden.
Het gebied is als eenheid begrensd en er zijn mogelijkheden opengesteld voor agrarisch
natuurbeheer (randenbeheer) en landschapsbeheer.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat gebiedsnummer 209 (Hoevelaken) voor 1975 verworven is waardoor hier
SAN mogelijk zou moeten zijn. Voorgesteld wordt om de landbouwgronden van Hoe velaken bij
gebiedsnummer 192 te trekken. (018)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is conform verzoek van inspreker aangepast.

Inspraakreactie
Staatsbosbeheer heeft een aantal gebieden in bezit die nu als wit gebied op de kaart staan. In het
kader van de landinrichting Nijkerk-Putten zullen deze gronden waar mogelijk uitgeruild worden
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naar gronden in het reser-vaats gebied (44, 171, 173). Inspreker verzoekt om deze gronden (die later
in particulier eigendom komen) op de kaart mee te nemen als deelgebied 220 en 221. (020)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is op dit punt conform verzoek aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op dit moment voor de deelgebieden 220 en 221 een collectieve
overeenkomst agrarisch natuurbeheer wordt voorbereid en ingediend. Om te voorkomen dat er te
beperkte mogelijkheden zijn om de overeenkomsten af te sluiten verzoekt inspreker om meer
middelen in te zetten voor agrarisch natuurbeheer. (020)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de deelgebieden 220 en 221 samen is meer dan 600 hectaren aan weidevogelbeheer
opengesteld. Voor een collectieve aanvraag is minimaal 100 ha nodig. De huidige begrenzing
biedt voldoende mogelijkheden om collectieve pakketten af te sluiten.

Inspraakreactie
Op voorstel van het Samenwerkingsverband Natuurorganisaties Gelderse Vallei is na overleg met
provincie Utrecht, verbindingszone 25 verlegd richting de Modderbeek. Inspreker verzoekt om
model kamsalamander op deze verbinding van toepassing te laten zijn en stapsteen pakket amfibie
open te stellen. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Ecologische verbindingszone 25 heeft als inrichtingsmodel in het kader van de Gelderse
Natuurdoelenkaart (4 juli 2000) model das meegekregen. Wij hebben in het gebiedsplan de
vastgestelde natuurdoelen overgenomen en de verbindingszone daarom geïnstrumenteerd
volgens model das. Overigens is de begrenzing van deze ecologische verbindingszone aangepast
naar aanleiding van een tweetal bedenkingen.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om tussen de bebouwde kom van Ermelo en Putten, de Volenbeek, strand
Nu/de en strand Horst landschapselementen meer geconcentreerd in te zetten. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De deelgebieden 126, 53, 57 en een deel van 282, waarin bovenvermeld gebied gelegen is, zijn
samengevoegd tot één deelgebied met een eigen quotum voor randenbeheer. Pakketten voor
landschapsbeheer kunnen in het gehele gebied worden aangevraagd.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het voor afronding van landgoed Oldenaller van belang is 3 percelen te
begrenzen. De percelen ondervinden nu negatieve invloeden van hoog stikstofoverschot en
intensieve veehouderij. Inspreker pleit voorbegrenzing van hei 'De Hoef, gebiedsnummer 132 en
'perceel Withaag (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker om 3 percelen te begrenzen is in het definitieve gebiedsplan niet
overgenomen. Op dit moment liggen er geen specifieke natuurdoelstellingen op de gronden van
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deelgebied 132. In dit deelgebied bevindt zich een groot intensief landbouwbedrijf. Wij zullen
onderzoeken of de milieubelasting op landgoed Oldenaller teruggedrongen kan worden.

Inspraakreactie
Insprekergeeft aan in gebied Zwarte broek grotere ambities te hebben dan de huidige begrenzing
in het gebiedsplan. Eventueel biedt nieuw beleid (robuuste verbindingen) mogelijkheden. Of een
gedeelde oplossing, deels realisatie via begrenzingen en deels realisatie via Rood-voor-groenprojecten. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij ondersteunen de suggesties voor de oplossingen om hogere ambities te bereiken, maar willen
wel waken voor te veel 'rood' in gebieden die als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
begrensd zijn.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het gebied Oldenaller op basis van het EHS-begrenzingenplan Gelderse
Vallei nieuwe natuur moet zijn. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op verzoek van inspreker is de begrenzing aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat gebiedsnummers 90 en 94 en 150 (Zwarte broek) bestaande natuurbetreft.
De gebieden zijn nu begrensd als nieuwe natuur. Mogelijk komen deze gebieden in aanmerking
voor omvorming. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gebiednummers 94 en 150 betreft inderdaad bestaande natuur. De begrenzing is aangepast.
De deelgebieden worden als inrichting bestaand natuur aangegeven. De term omvorming uit het
ontwerp-gebiedsplan is in het definitieve gebiedsplan veranderd in inrichting bestaande natuur.
Voor deelgebied 90 ligt het anders. Dit deelgebied was in het oude begrenzingenplan aangemerkt
voor agrarisch natuurbeheer. In het gebiedsplan hebben we dit deelgebied begrensd als nieuwe
natuur.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de kleur van gebiedsnummer 154 niet overeenkomt met de inzet van
middelen (nieuwe natuur). Inspreker verzoekt om de kleur op de kaart aan te passen. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De kleur op de kaart is aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om het gebiedsplan aan te passen aan de resultaten van het onderzoek naar
toekenning van de functie 'waternatuur met ecologische doelstelling' aan oppervlakte water. Dit
houdt in: langs de Breede beek (nabij Nijkerk) meer mogelijkheden creëren voor natuur- en
landschapsontwikkeling; langs de boven/open van de Barneveldse beek alleen mogelijkheden voor
beekbegeleidende beplanting openstellen en voor de Valkse beken rekening houden met de
plannen voor beekherstel. (022)
59

Antwoord Gedeputeerde Staten
Langs de Breede beek zijn de mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling uitgebreid.
Langs de bovenlopen van de Barneveidse beek liggen mogelijkheden voor beekbegeleidende
beplanting. De herstelprojecten van de Valksche beken zien wij als taak voor het waterschap, en
zijn daarom niet van instrumenten uit Programma Beheer voorzien.

Inspraakreacties
- Inspreker verzoekt om tussen de bebouwde kom van Wageningen en de Grebbeberg SAN in te
zetten voor behoud van biodiversiteit en om een verbinding met de EHS en de uiterwaarden te
leggen. (024)
- Inspreker verzoekt om in het gebied 'Nude', ten zuiden van gebied 228 tot aan de Grebbedijk,
landschapspakketten open te stellen. (023)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De inzet van SAN is overeenkomstig verzoek aangepast. In de Nude zijn mogelijkheden
opengesteld om landschapspakketten af te sluiten. Het accent van de verbinding tussen de
Gelders vallei en de uiterwaarden ligt langs de Grift en loopt dus deels over Utrechts grondgebied.

Inspraakreactie
Inspreker bezit grond rond de Overwoudse beek en is geïnteresseerd in het opnieuw inrichten van
het gebied rond de beek (meanderen en aanplant van bosjes). (P38)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is langs de Overwoudse beek een strook begrensd voor de
ontwikkeling van stapstenen winde en inrichting en beheer van landschappelijke elementen.
Plaatselijk hermeanderen van de beek zal in overleg met het waterschap eventueel kunnen
worden uitgevoerd. Het gebiedsplan biedt hier geen mogelijkheden voor.

Inspraakreactie
Inspreker ziet graag dat de A30 door houtwallen aan het oog wordt onttrokken. (P38)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek van de inspreker voert verder dan de mogelijkheden die Programma Beheer biedt.
Het gebiedsplan is gericht op het realiseren van natuur- en landschapsdoelen en niet op
landschappelijke inpassing van infrastructuur.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om vanwege de aanwezigheid van veel landschapselementen in
gebiedsnummer 245 SAN-pakketten open te stellen. (P39)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing van deelgebied 245 is aangepast. Het totale deelgebied is groter geworden en de
mogelijkheid om landschapspakketten aan te vragen is uitgebreid. Op dit moment liggen er
mogelijkheden voor het inrichten en beheren van de volgende landschapselementen: houtwal,
singel, elzensingel, knotbomenrij, geriefhoutbosje en poelen.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om een gedeelte van gebiedsnummer 282 op te nemen in gebiedsnummer28 1
i.v.m. weiderandontwikkeling. (P42)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker past binnen de doelstellingen van de provincie. De begrenzing is op dit
punt aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om deelgebied 46 bij deelgebied 220 te voegen. Er is geen verschil tussen
beide gebieden en gebied 46 is zeer geschikt als weidevogelgebied. (P43)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op verzoek van inspreker is deelgebied 46 bij deelgebied 220 gevoegd.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om gebiedsnummer 234 naar het noorden toe uit te breiden. De gemeente Ede
heeft hier onlangs een houtwal aangelegd en inspreker wil graag in aanmerking komen voor
landschapssubsidie. (P44)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op verzoek van inspreker is deelgebied 234 is naar het noorden toe uitgebreid.

Inspraakreactie
Inspreker stelt dat er in gebiedsnummer 214 op de korte termijn te weinig ha beschikbaar zijn
gezien de bedrijfsstructuur in het gebied. (P45)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Inspreker bedoelt waarschijnlijk dat er te weinig hectares pure landbouwgrond over blijven voor
een goed renderende bedrijfsvoering. Deelgebied 214 is 110 hectare groot. Er worden voor 5
hectare middelen beschikbaar gesteld om natte heide te ontwikkelen op de voor landbouw minst
aantrekkelijke percelen. Daarnaast is de huidige begrenzing een voortzetting van de oude
begrenzing uit het begrenzingenplan van 1995.

Inspraakreacties
- Inspreker verzoekt om in gebiedsnummer 258 pakketten voor weide vogelbeheer open te stellen.

(P46)
- Inspreker verzoekt om op alle landbouwgrond weidevogelbeheer mogelijk te maken. (025)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 258 heeft op de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000) geen
weidevogeldoelstelling meegekregen. Wij zetten de middelen die wij voor weidevogelbeheer
beschikbaar hebben vooral in op die plaatsen waar grote aantallen weidevogels voorkomen. Het
beheer van de gronden in de omgeving kan op de weidevogelpopulatie worden afgestemd. In
deelgebied 258 hebben wij een andere doelstelling geformuleerd, (ecologische verbindingszone
model das en kamsalamander) Dus worden er geen pakketten voor weidevogelbeheer
opengesteld.
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Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in gebied 259 drie stapstenen amfibie te begrenzen, in gebied 238 één
stapsteen amfibie te begrenzen en in gebied 187 één stapsleen winde te begrenzen. (L7)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de gebieden 259, 238 en 187 zijn de stapstenen conform verzoek van inspreker concreet
begrensd.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om binnen gebiedsnummer 274 een aantal percelen te begrenzen als nieuwe
natuur. Inspreker geeft aan dat deze percelen veel potentie hebben voor het ontwikkelen en
instandhouden van blauwgraslanden. (P48)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan is de begrenzing conform het verzoek van inspreker P48 aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker pacht 2 hectare grond in gebiedsnummer 178 dat begrensd is als nieuwe natuur.
Inspreker verwacht dat deze begrenzing een doodsteek voor het bedrijf zal zijn en verzoekt de
begrenzing te wijzigen. (P49)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing nieuwe natuur geeft aan dat wij de betreffende percelen zeer kansrijk achten om
er waardevolle natuur te realiseren. Wij hebben daarvoor de financiële middelen ter beschikking.
Dit wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk nieuwe natuur zal ontstaan. Het is aan de eigenaar om
ervoor te kiezen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Er zit geen verplichtend karakter aan
de begrenzing. Inspreker kan zijn bedrijfsvoering op dezelfde manier voortzetten als voor de
begrenzing van nieuwe natuur.

Inspraakreactie
Gebiedsnummer 170 was in het oude begrenzingenplan begrensd voor agrarisch natuurbeheer.
Inspreker geeft aan dat de begrenzing in het gebiedsplan als nieuwe natuur weinig realistisch lijkt.
Het gebied betreft een huiskavel. Inspreker verzoekt om in het gebied mogelijkheden voor
agrarisch natuurbeheer open te stellen. (P50)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij stemmen in om het gebiedsplan op dit punt te wijzigen. De hectares voor nieuwe natuur zijn
verplaatst naar een gedeelte van deelgebied 169 dat het dichtst bij het moerasbos ligt. Voor de
huiskavel is de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan zijn landbouwgrond, binnen gebiedsnummer 242, anders te willen gaan
beheren. Het beheer van de nu opengestelde pakketten 7, 8 en 9 vindt inspreker erg
arbeidsintensief en de vergoeding te laag. Inspreker verzoekt om binnen het gebied de pakketten
01 (ontwikkelen kruidentijk grasland)) of 02 (instandhouding kruidenrijk gras/and) open te stellen.
(P51)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
De doelen die wij in het stroomgebied van de Esvelderbeek nastreven liggen niet op het vlak van
botanisch beheer. Daarvoor ligt het gebied te geïsoleerd ten opzichte van andere gebieden.
Bovendien is het gebied ook niet erg kansrijk voor de ontwikkeling van graslanden met een
botanische doelstelling. De Esvelderbeek wordt in ons provinciale beleid wel aangemerkt als een
ecologische verbindingszone voor amfibieën en vissen. Naast randenbeheer is het daarom ook
mogelijk om stapstenen voor zowel amfibie als winde te realiseren als aanvulling op de
maatregelen die het waterschap inmiddels heeft gerealiseerd in de Esvelderbeek.

Inspraakreactie
De gebieden 292 en 147 zijn begrensd als nieuwe natuur. Inspreker is niet bereid om deze
percelen om te vormen naar nieuwe natuur en verzoekt om in het gebied mogelijkheden voor
agrarisch natuurbeheer open te stellen. Inspreker geeft aan op een aantal percelen al
beheersovereenkomsten te hebben afgesloten. (P52)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Programma Beheer biedt de mogelijkheid om beheersovereenkomsten die v6ôr 1januari 2000 zijn
afgesloten in deelgebieden die als nieuwe natuur zijn begrensd voort te zetten tot 31 december
2009. Na 1januari 2010 kunnen de SAN beschikkingen worden verlengd als hiermee het SN doel
is bereikt. Zo niet, dan kan een SN beschikking worden aangevraagd.
De begrenzing van deelgebied 292 is een voortzetting van de bestaande begrenzing uit het oude
begrenzingenplan voor de Gelderse Vallei. Voor deelgebied 147 zijn natuurdoelen geformuleerd
ten aanzien van de ontwikkeling van bos. Wij zouden graag zien dat het bestaande bos, dat grenst
aan dit deelgebied, op termijn vergroot wordt door aankoppeling van deelgebied 147.

Inspraakreactie
Gezien de inspanningsverplichting van 100 ha extra zwaar beheer door de L.I.C. Nijker-Putten en
werkzaamheden van de st. B.A.O. is gebleken dat er in gebiedsnummer 271 zeer veel
belangstelling bestaat voor agrarisch natuurbeheer. Inspreker verzoekt om in dit gebied zwaardere
SAN-pakketten open te stellen. (P32)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben een voorkeur om deze extra hectares in te zetten in de deelgebieden die direct
grenzen aan het reservaatsgebied. In de deelgebieden 220 en 221 zijn op dit moment voldoende
middelen beschikbaar om deze 100 ha extra zwaar beheer in te zetten.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om op landgoed Breeschoten /Scherpenzeel het zoekgebied 'omvorming' met
3,5 hectare uit te breiden. (L8) (Later is gebleken dat inspreker nieuwe natuur bedoelt.)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben geen specifieke doelstelling om deze landbouwgrond om te zetten in natuur. De
percelen zijn in het definitieve gebiedsplan niet begrensd als nieuwe natuur.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om in heel Gelderland een minimum aan subsidiemogelijkheden open te
stellen, zodat iedereen in aanmerking kan komen voor een bijdrage. (025)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker leidt er toe dat verspreid over heel Gelderland zeer kleine stukjes natuur
gerealiseerd kunnen worden. Er zal dan onvoldoende geld zijn om beleidsdoelen te realiseren die
om meer middelen vragen, zoals het soortenbeleid en het realiseren van de EHS. Om de
natuurdoelen te bereiken moeten keuzes gemaakt worden voor de inzet van middelen.
Ten aanzien van landschap willen we zoveel mogelijk een basiskwaliteit handhaven. Daarom is
de inzet van landschapspakketten verruimd. Met uitzondering van de gebieden die we open willen
houden zijn in heel Gelderland landschapspakketten opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om het gebied tussen vlak 244 en het Veidhuizerbos in te passen in een evz
van Proosdijpark tot Kernhem. In dit gebied foerageren vleermuizen en leven bijzondere en
beschermde bijensoorten. (026, 027)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Een verbindingszone verbindt kerngebieden (gebieden met hoge natuurwaarden) met elkaar zodat
deze elkaar kunnen versterken. In het voorstel van de insprekers betreft het geen verbinding
tussen twee kerngebieden. Deze verbindingszone richt zich op een zeer lokale schaal. Wij raden
insprekers aan zich te richten tot het gemeente bestuur van Ede om daar hun verzoek kenbaar te
maken.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om het inrichtingsplan van landgoed Vanenburg te Putten op te nemen in het
gebiedsplan. Daarnaast vraagt inspreker duidelijkheid over wat de consequenties zijn van de
begrenzing en wat de subsidiemogelijkheden zijn voor aanleg en beheer. (028)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De consequentie van een begrenzing is dat de eigenaar of beheerder van de begrensde gronden
gebruik kan maken van de subsidiemogelijkheden die Programma Beheer biedt. Voor de percelen
van inspreker die vallen binnen gebiedsnummer 251 houdt dit in dat subsidie aangevraagd kan
worden voor: inrichting en beheer van een stapsteen amfibie, ontwikkeling en beheer van
bloemrijke graslanden en voor onderhoud en beheer van landschapselementen. Daarnaast is bij
inrichting van een stapsteen een vergoeding beschikbaar voor de waardedaling van de grond.
In het aangrenzende deelgebied 282 zijn vergoedingen beschikbaar voor het beheer van
perceelsranden en voor het beheer van landschapselementen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat na overleg met medewerkers van de provincie blijkt dat de begrensde
hectares in de Putterpolder verminderd kunnen worden. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is overgenomen in het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om ten oosten van de Arkeiweg ca. 15 è 20 zwevende hectares te begrenzen.

(016)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij stemmen in met bovengenoemd voorstel en hebben de zwevende hectares begrensd als
nieuwe natuur.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat er ten westen van Ede plannen zijn voor het ontwikkelen van een
recreatieplas met natuurontwikkeling (met onder meer een oeverzwaluwwand). Inspreker vraagt
zich af waarom deze doelstelling niet op kaartblad 32G is terug te vinden? (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op de uitvoeringskaarten van het plan wordt aangegeven in welke deelgebieden wij middelen
beschikbaarstellen om onze natuurdoelen te realiseren. De doelen staan niet als zodanig op de
kaart. Een deel van de middelen die in het gebiedpian zijn opgenomen zijnde zogenaamde STUIThectares. Dit zijn hectares die bedoeld zijn om rondom sterk uitbreidende steden Stedelijke
Uitloopgebieden te realiseren. Deze STUIT hectares worden pas toebedeeld wanneer de
gemeente een plan/ontwerp heeft uitgewerkt. De helft van de kosten zijn voor rekening van de
gemeente, de andere helft voor Rijk/provincie. Het deel voor rekening van Rijk/provincie moet wel
passen binnen de pakketten van Programma Beheer. Een oeverzwaluwwand past niet binnen de
pakketten van Programma Beheer en zal dus door de gemeente moeten worden opgebracht.

Inspraakreactie
Inspreker attendeert de provincie op maatregelen die in het gebied voorzien zijn in het kader van
het 'beheers- en onderhoudsplan Volenbeek'. Inspreker verzoekt om bij de begrenzing van de
Volenbeek rekening te houden met dit plan. (011)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De beekloop van de Volenbeek is aangepast conform het beheers- en onderhoudsplan Volenbeek.

Inspraakreactie
Inspreker begrijpt niet waarom de provincie in hetlandbouw-ontwikkelingsgebied van de gemeente
Putten (gebiedsnummer 149, 53) subsidiemogelijkheden heeft opengesteld. Inspreker geeft aan
dat in dit gebied niemand zit te wachten op overheidsaanspraken. (P16)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Deelgebied 53 is in het definitieve gebiedsplan samen gegaan met deelgebied 126 en delen van
282. Naast landschapsbeheer is het ook mogelijk om pakketten voor randenbeheer af te sluiten.
Concreet betekent dit dat in het nieuwe deelgebied (grootte 232 ha) middelen beschikbaar zijn
gesteld voor landschapsbeheer en voor 2,3 ha aan randenbeheer. Voor natuurontwikkeling worden
geen mogelijkheden opengesteld. De overheid doet geen aanspraak op dit gebied.
De groene kleur geeft aan dat de overheid in dit deelgebied vergoedingen beschikbaar stelt voor
het natuurvriendelijk beheren van randen en landschapselementen. Het is aan de eigenaren of
beheerders in dit deelgebied of zij gebruik maken van de mogelijkheden.
Deelgebied 149 was in het oude begrenzingenplan begrensd als beheersgebied. Op dit moment
wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Wij zien geen reden om in het
definitieve begrenzingenplan deze mogelijkheden niet open te stellen. De begrenzing van
gebiedsnummer 149 blijft gehandhaafd.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af of de 25 ha nieuwe natuur in stedelijk uitloopgebied EdeNeenendaal een
compensatie voor stedelijke uitbreiding is (bijlage 1). Het is voor inspreker niet duidelijk waarom
deze hectares hier zijn neergelegd. Als het gebiedsplan richtinggevend is voor o. a. streekplan en
bestemmingsplan, moeten deze 25 ha nieuwe natuur terug te vinden zijn op de kaarten. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is ons niet helemaal duidelijk wat inspreker bedoeld. In bijlage 1 worden de modellen voor de
ecologische verbindingszones beschreven. Wellicht bedoelt de inspreker de tabel in hoofdstuk 2.1
van deel 2. Hierin staan 25 ha nieuwe natuur in het stedelijk uitloopgebied Ede-Veenendaal
opgenomen. Deze hectares vormen de bijdrage van het Rijk en de provinciale overheid voor het
uitloopgebied van de stedelijke uitbreiding Ede-Veenendaal. Voor dit stedelijke uitloopgebied is
een plan opgesteld. Voor de inrichting van de in totaal 50 ha bos of natuur is 50% (25 ha) voor
rekening van het Rijk en de provinciale overheid. De andere 50% is voor rekening van de
gemeente, regio of derden. In het gebiedsplan is de 25 ha, die voor rekening is van rijks- en
provinciale overheid, concreet begrensd. De grens waarbinnen deze hectares moeten worden
ingezet staat aangegeven op streekplankaart 17 (Stuitgebied).

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af wat de begrenzing nieuwe natuur in gebiedsnummer 47 inhoudt. Als het
inhoudt dat er een beheerspakket voor weidevogels afgesloten kan worden heeft inspre kerer geen
probleem mee, als het betekent dat de bestemming 'natuurreservaat' wordt stemt inspreker niet in
met de begrenzing nieuwe natuur. (PlO)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De omschrijving van het natuurdoeltype en de bijbehorende pakketten zijn in het ontwerpgebiedsplan voor de gebieden 47, 48, 50, 125, 173 per abuis weggevallen. In deze gebieden zijn
pakketten uit de Subsidieregeling Natuurbeheer opengesteld, te weten pluspakket 23 (soortenrijk
weidevogelgrastand) en pluspakket 24 (zeer soortenrijk weidevogelgrasland). In deze
deelgebieden kunnen dus beheerspakketten voor weidevogels afgesloten worden.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af waarom bij de Germaanse Put langs de Vijfsprongweg op de rand van de
Veluwe een groot oppervlak buiten de begrenzing is gelaten. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dat het gebied niet begrensd is berust op een fout. In het definitieve gebiedsplan is de mogelijkheid
opengesteld om het beheerspakket 'landbouw met natuurlijke handicaps' af te sluiten.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat woonwijken in ontwikkeling/aanleg ten onrechte vallen binnen
zoekgebieden voor landschapsbeheer (bv. Kernhem bij Ede en Breukereng bij Bennekom). (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is aangepast. Deze gebieden zijn nu opgenomen binnen de bebouwde kom van
de gemeente Ede.
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Hoofdstuk 7: Opmerkingen tekst en kaarten
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn verzoeken om aanpassing van tekst en kaarten verwerkt. De verzoeken om
kaartaanpassingen hebben met name betrekking op kaartbijlagen 1 tot en met 14. Vragen die
betrekking hebben op de begrenzing van gebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
Wanneer een inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing van het gebiedsplan, is dit vermeld bij
het antwoord van Gedeputeerde Staten.

7.2 Tekstuele opmerkingen
Inspraakreactie
Inspreker vindt de presentatie en toegankelijkheid van informatie in het gebiedsplan uiterst
ongelukkig en erg onoverzichtelijk. Veel gezoek (op de kaart nummer zoeken, dan in de tabel
nummer zoeken, dan pakket opzoeken in de lijst) (023)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is waar dat de nieuwe systematiek van Programma Beheer een plan oplevert dat het lastig
maakt om voor de individuele grondgebruiker snel de subsidiemogelijkheden op te zoeken. Wij
hebben dit ondervangen door in hoofdstuk 6 de te doorlopen stappen beknopt weer te geven.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat het verwarring schept dat zowel op de omslag als op het rapport niet wordt
vermeld dat het om het Gelderse deel van de Gelderse Vallei gaat. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn van mening dat het evident is dat het een plan betreft van de provincie Gelderland.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de bijdragen voor sta psteenpakketten nog ontbreken. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De pakketten zijn nog niet goedgekeurd door LNV. Tot die tijd zijn de afzonderlijke pakketten (die
al in Programma Beheer zijn opgenomen) met bijbehorende bedragen opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de juiste benaming Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 is. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is de benaming aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat (in deel 1) in de opsomming wanneer een subsidieaanvraag wordt
gehonoreerd niet is opgenomen dat voldaan dient te worden aan de regelingsvoorwaarden en
pakketeisen zoals beschreven in de bijlagen van de regelingstekst SN2000. (014)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst is in het gebiedsplan aangepast.

Inspraakreactie
In deel 1 staan de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om goedgekeurd te worden.
Inspreker geeft aan dat de voorwaarden dat in het betreffende deelgebied nog hectares
beschikbaar moeten zijn, niet van toepassing is op beheerssubsidie SN. Deze kan altijd
aangevraagd worden in bestaand bos en natuur (ook buiten begrenzing). (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst is in het gebiedsplan aangepast.

Inspraakreactie
In paragraf 3. 1 (deel2) is aangegeven waaraan een inrichtingsplan moet voldoen. Inspreker vraagt
zich af waarop de periode van 10 jaar en het genoemde percentage van 70% gebaseerd is? Een
gebiedsplan mag geen eisen bevatten die een verzwaring/versoepeling van de regeling SN/SAN
inhouden. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst in het gebiedsplan is deels aangepast. De toetsing is niet bedoeld voor LASER maar voor
DLG die de inrichtingsplannen toetst.

Inspraakreactie
Als natuurdoeltype wordt in het gebiedsplan o. a. struweel genoemd. Basispakket Struweel is echter
niet opengesteld. Inspreker vraagt of dit inderdaad de bedoeling is. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan wordt aangepast zodat ook basispakket struweel opengesteld wordt.

Inspraakreactie
In paragraaf 3.1 t/m 3.11 wordt aangegeven wat naast de opengestelde pakketten de gewenste
terreincondities zijn. Inspreker geeft aan dat in het gebiedsplan geen eisen mogen worden gesteld
die zwaarder zijn dan de pakketeisen beschreven in de regelingstekst SN 2000 en SAN. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gewenste terreincondities vormen geen toetsingskader bij het toekennen van de beschikkingen
door LASER.

Inspraakreactie
Een sta psteen winde moet functioneel zijn voor het betreffende beeksysteem en kan buiten het op
de kaart aangegeven vlak worden gerealiseerd. Inspreker geeft aan dat inrichtingssubsidie en
subsidie functieverandering alleen kunnen worden verstrekt binnen begrensde gebieden (pakket
9, 26, 27 zijn uitzonderingen). Op de kaart moet zijn aangegeven welke terreinen hiervoor in
aanmerking komen. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In overleg met LASER is de systematiek zodanig aangepast dat stapsteen winde ook buiten het
vlak kan worden gerealiseerd.
M
M

Inspraakreactie
Om stapstenen te realiseren wordt er gesproken overeen combinatie van basis-/pluspakketten uit
de SN2000 met landschapspakketten. Inspreker geeft aan dat niet duidelijk is hoe die combinatie
bedoeld wordt. Conform art. 25 lid 1 en 2 SN mogen verschillende pakketten niet op dezelfde
oppervlakten worden aangevraagd (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is niet de bedoeling dat op hetzelfde oppervlak twee of meer verschillende pakketten worden
opengesteld. In het gebiedsplan wordt aangegeven hoeveel hectaren (SN) en welke pakketten in
een gebied zijn opengesteld voor het realiseren van een stapsteen. De pakketten vormen samen
de stapsteen. De pakketten worden dus niet op hetzelfde oppervlak maar naast of in de buurt van
elkaar gerealiseerd.

Inspraakreactie
In paragraaf 3. 10 staat dat landschapssubsidie beschikbaar is voor beheer en aanleg. Inspreker
geeftaan datlandschapssubsidie alleen betrekking heeft op het beheervan landschapselementen.
Voor aanleg dient een inrichtingssubsidie te worden aangevraagd. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst is in het gebiedsplan aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het uit de tekst en uit de kaart niet duidelijk is op te maken wanneer
landschapssubsidie in de SN en wanneer deze in de SAN aangevraagd moeten worden. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Uit de tabel blijkt nu wel of een landschapssubsidie onder de SN of SAN valt.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat er een apart quotum voor landschapssubsidie SN en een apart quotum
voor SAN moet zijn. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op dit moment is het nog niet duidelijk welk quotum voor de provincie Gelderland beschikbaar is.
Wij hebben in dit gebiedsplan dan ook geen quota opgenomen. Zodra de quota bekend zijn zullen
we het gebiedsplan aanpassen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de juiste benaming LASER Roermond is. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst is in het gebiedsplan aangepast.

Inspraakreactie
In de tekst wordt aangegeven dat DLG een deel van de subsidieaanvragen toetst. Het plan geeft
aan in welke gevallen deze doelmatigheidstoets uitgevoerd moet worden. Inspreker geeft aan dat
alle aanvragen voor inrichtingssubsidies naarDLG gaan voorcontrole. Deze controle is echterniet
een doelmatigheidstoets (zoals bedoeld in art. 13 lid 4 SN). Een doelmatigheidstoets mag geen
1.101

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in paragraaf 2.1 (deel 2) de resterende 50 ha Landschappelijk Raamwerk
en 120 ha STUIT-bos ontbreken in het hectare overzicht. Om alle ha's voor vervolgacties in beeld
te houden is het van belang deze hier ook te vermelden. (016, 021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De resterende 50 ha landschappelijk raamwerk en de 100 ha aan bos die in de Gelderse Vallei
gerealiseerd zouden worden zijn niet in het gebiedsplan begrensd. Aan de reconstructiecommissie
wordt gevraagd om deze hectares te verdelen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in §2.2.3 (deel 2) wijzigingen t. o. v. het begrenzingenplan, de inpassing van
Landschappelijk Raamwerk ontbreekt. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Inpassing van Landschappelijk Raamwerk zal aan §2.2.3 worden toegevoegd.

Inspraakreactie
In het hectareoverzicht van § 2.1 (deel2) wordt voor agrarisch natuurbeheer een negatief tekort
geconstateerd. Inspreker geeft aan dat het logischer is de landschapsbeheershectares hiermee
te verrekenenen om tot een echt tekort te komen. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het hectareoverzicht is een momentopname. In het definitieve plan zal er geen overschot meer
zijn.

7.3 Opmerkingen betreffende de kaarten
Inspraakreactie
In de legenda van de kaarten wordt de betekenis van de groene vlakken toegelicht. Hieruit blijkt
dat gewerkt wordt met marges. Dit komt niet terug in bijlage 10. Inspreker vindt het niet duidelijk
wat met deze verdeling in marges wordt bedoeld. Inspreker is van mening dat in het gebiedsplan
concrete aantallen gebruikt dienen te worden. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebruik van marges is bedoeld om de lezer van het plan duidelijk te maken in welke mate
subsidiemiddelen worden ingezet. Hoe groener het vlak op de kaart, hoe meer hectares uit het
Programma Beheer zijn ingezet. In bijlage 10 is terug te vinden hoeveel hectares per deelgebied
zijn opengesteld. Voor landschapsbeheer zijn in het gebiedsplan geen ha's opgenomen.

Inspraakreacties
- Op de natuurdoelenkaart en de evz-kaart staat de evz 27 langs de bovenloop van de Overwoudse
beek (Meulunterse beek). Bij vaststelling van dit plan is het wenselijk deze kaarten aan te passen
(zie pag 55-56). (GI)
- Inspreker geeft aan dat op beleidskaart 1 het oude tracé van evz 25 is opgenomen. Het nieuwe
tracé is verplaatst richting Modderbeek). (021)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Kaart 1 is een weergave van de Gelderse Natuurdoelenkaart zoals die op 4 juli 2000 door ons is
vastgesteld. Kaart 2 geeft de begrenzing aan van de evz's zoals die in het gebiedsplan als
zoekgebied begrensd zijn. Bij de eerstvolgende aanpassing van de Gelderse Natuurdoelenkaart
zal dit verschil worden aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de wijziging van model winde en kamsalamander langs evz 27
Moorsterbeek wel in dit plan maar niet op de evz-kaarten en de Natuurdoelenkaart is aangegeven.

(GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gedeelte Moorsterbeek tot de Buzerd (evz 27) is als model kamsalamander en winde begrensd
conform de wijziging die aangegeven staat in de commentaarnota Ecologische Aspecten van de
Gelderse Groene Connecties'

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat kaart 1 niet overeen komt met het beeld dat op de losse kaartbladen
worden geschetst. Afstemming is gewenst. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Kaart 1 is een weergaven van onze natuurdoelen. Op de losse kaartbladen staan de instrumenten
om deze doelen te bereiken. Soms zijn de doelen van kaart 1 al bereikt of is bestaande natuur
aangegeven. Hier hoeven geen instrumenten meer worden ingezet. Deze gebieden zijn daarom
niet terug te vinden op de lossen kaartbladen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op kaart 2 de mode/toekenning winde ontbreekt bij de Barneveidse beek
en de Esvelderbeek westelijk van de A30. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De modeltoekenning staat wel op kaart 2 maar is wellicht niet goed zichtbaar. In het definitieve
gebiedsplan zal de modeltoekenning op een duidelijkere manier worden aangegeven.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat in vergelijking met de EHS-begrenzingenkaart Gelderse Vallei (1995), een
mode/toekenning van de waterloop 'Groot Heil' ontbreekt. Duidelijkheid omtrent de status van deze
verbinding is gewenst. (021)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De genoemde ecologische verbindingszone is een verbindingszone binnen een kerngebied
(Veldbeek). In dit geval vormt de verbindingszone een integraal onderdeel van het kerngebied. De
begrensde gebieden rond de waterloop Groot Heil hebben niet alleen een functie als evz, maar zijn
tevens een brongebied voor de beek en een gebied dat versterkt dient te worden voor amfibie en
das. Daarom is in deelgebied 62 randenbeheer, akkerbeheer, landschapsbeheer en kleinschalig
natuurontwikkeling in de vorm van stapsteen amfibie mogelijk.
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Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om zowel in het Utrechts- als het Gelders gebiedsplan voor de Gelderse Vallei
één kaart met een overzicht van het beleid ter informatie toe te voegen. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Onduidelijk is waar inspreker op doelt. De Gelderse Natuurdoelenkaart geeft een overzicht van het
beleid. Zodra onze natuurdoelenkaart is verwerkt in de landelijke natuurdoelenkaart kunnen
relaties met alle aangrenzende gebieden inzichtelijk worden gemaakt.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op de kaarten van het gebiedsplan bestaande bossen grotendeels zijn
aangegeven, maar de bestaande natuur niet. Ook geeft inspreker aan dat de bestaande bossen
slecht zichtbaar zijn op de kaart. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Volgens de subsidieregeling van Programma Beheer is het niet nodig om bestaande natuur op de
kaarten weer te geven. Door gebruik te maken van de gegevens van de Topografische Dienst
bevat de ondergrond van het kaartmateriaal wel bestaande bos- en heideterreinen. Wij hebben op
dit moment nog onvoldoende informatie over de mate waarin de in het verleden aangegeven
reservaats- of natuurontwikkelingsgebieden (nu nieuwe natuur) ook daadwerkelijk gerealiseerd
zijn. In samenwerking met LNV, natuurbeschermingsorganisaties, BBL en LASER willen wij deze
informatie de komende jaren in beeld brengen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op signaleringskaart 13 de neventak langs de westkant van Wageningen
die aantakt op de Grift langs de Haarwal in Wageningen ontbreekt. (G3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op kaart 13 staan de mogelijke tracés waar een robuuste evz van de Veluwe naar de Utrechtse
Heuvelrug zou kunnen gaan lopen.
Wat betreft de robuuste verbindingszones zijn in 2002 enkele mogelijke tracés onderzocht op hun
haalbaarheid. Op basis van deze studie en de adviezen van de reconstructiecommissie zullen wij
voor een van de onderzochte tracés kiezen. De ontwikkeling en invulling van de robuuste
verbindingszones gebeurt in samenspraak met de streek, betrokken overheden, terreinbeheerders
en geïnteresseerde private partijen.
Zodra wij duidelijkheid hebben over de beschikbare middelen en de ligging van Robuuste
verbindingszones zullen wij het gebiedsplan hierop aanpassen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat gebiedsnummer 272 ten zuiden van de Bunschoteweg geen polder maar
een slagenlandschap is. (P13)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het landschapstype van deelgebied 272 is aangepast in oude veenontginningslandschap.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de bestaande poelen bij Ederveen ten onrechte niet als basisbiotoop
amfibie' zijn opgenomen. (01)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
De aanduiding 'basis biotoop amfibie' wordt in het definitieve plan vervangen door 'stapsteen
amfibie'. Met een stapsteen amfibie geven we aan dat er middelen beschikbaar zijn om
landbouwgrond om te zetten in natuur. In dit geval een complex van een aantal poelen onderling
verbonden door schraalgrasland en landschapelementen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat enkele jaren geleden de loop van de Veldbeek verlegd is naar de
voormalige loop door de heide. (0 11)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De kaart is op dit punt aangepast.

Inspraakreactie
Bij vaststelling van de Gelderse Natuurdoelenkaart (4juli2000) heeft inspreker al aangegeven dat
de begrenzing in de Gelderse Vallei in strijd is met het Structuurschema Groene Ruimte. bv het
Wilbrinksbos (ten oosten van Voorthuizen) valt binnen de bruto rijks EHS en is niet opgenomen in
de Gelderse uitwerking van de EHS. Op beleidskaart 1 is hier opnieuw geen rekening mee
gehouden. (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Kaart 1 geeft de op 4 juli 2000 door GS vastgestelde Gelderse Natuurdoelenkaart weer. Bij
aanpassing van de EHS zal deze kaart aangepast worden. Kaart 1 is niet aangepast naar
aanleiding van het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de evz in het zuidelijke deel van de Gelderse vallei niet is aangegeven op
beleidskaart 2. Deze zone (Veluwe-Utrechtse heuvelrug) is aan Utrechtse kant wel uitgewerkt.
Deze zone is wel aangegeven op kaart 13 als mogelijk tracé Robuuste Verbindingszone, maar
hoort volgens inspreker op het huidige ambitieniveau in het gebiedsplan te worden opgenomen.

(013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De ecologische verbindingszone in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei is geen bestaand
beleid van de provincie en is daarom niet op kaart 2 opgenomen. Bij de nadere uitwerking van de
door het Rijk (in het natuurbeleidsplan) aangegeven verbindingszones hebben we de zuidelijk
verbindingszone tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug via de Lunterse beek en de Buzerd
geprojecteerd.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om voorde landschapspakketten niet de misleidende kleurgroen te gebruiken
maar bv lichtbruine arcering. Dit maakt het plan minder bedreigend (gedachte is al snel
groen=natuur). Evt kunnen voor de overige pakketten een arcering in verschillende kleuren voor
verschillende pakketgroepen gebruikt worden (slootkanten, heide, bos enz), zodat het kaartblad
veel meer informatie geeft. (023)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor de inzet van landschapspakketten zal op de uitvoeringskaarten licht geel gebruikt worden.
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Inspraakreactie
In het gebiedsplan, evz- en Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000) ontbreekt een duidelijke
voortzetting van evz 27 op de Utrechtse Heuvelrug. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
EVZ 27 wordt in het Utrechtse deel voortgezet. Dit wordt in het gebiedsplan Gelderse Vallei van
de provincie Utrecht aangegeven. We zullen de globale loop van de evz op het Utrechtse
grondgebied d.m.v. een stippellijn op kaart 2 aangeven.
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Bijlage 1: Lijst insprekers
Op onderstaande lijst staan alle insprekers die een schriftelijke inspraakreactie hebben gestuurd
op het ontwerp Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderse Vallei.
De lijst is onderverdeeld in vier categorieën: Gemeenten, Organisaties, Particulieren en
Landgoederen. Iedere inspreker is onderverdeeld in één van de vier categorieën en heeft binnen
die categorie een nummer gekregen (in willekeurige volgorde). De eerste letter van de categorie
en het nummer vormen samen de unieke code voor de inspreker. Achter de naam van de
inspreker is een lijst opgenomen met paginanummers waarde vragen van de inspreker zijn terug
te vinden. Op de aangegeven pagina kunnen meerdere vragen van de inspreker voorkomen. In
ieder hoofdstuk staat bij de inspraakreactie de code van de inspreker die deze reactie heeft
ingebracht.
Gemeenten:
Code

Naam inspreker

Paginanummers

Gi

Gemeente Ede

16, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 40, 66, 67,
72, 73, 74, 76

G2

Gemeente Nijkerk

22, 28, 41

G3

Gemeente Wageningen

13, 16, 19, 28, 33, 41, 42, 74

Organisaties:
Code

Naam inspreker

Paciinanummers

01

Stichting Milieuwerkgroep Ede

16, 22, 49, 65, 66, 74

02

(VN Ver. voor Natuur en
Milieueducatie, afd LunterenBarneveld

50

03

St. Recreatie Ruiter

12

04

Vrijwillige Weidevogelbescherming
Binnenveld-oost

49

05

Wild Beheer Eenheid De Vallei

35

06

IVN Ede natuurwerkgroep Otterlo

51

07

SBNL, organisatie voor particulier
en agrarisch natuurbeheer

51

08

Vereniging Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer De Kraats

49

09

GLTO afd. Wageningen

50,51

010

GLTO Belangenbehartiging

7, 11, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 36, 47, 52

011

Waterschap Veluwe

9, 52, 53, 65, 75

012

DLG Utrecht

67

77

013

Gelderse Milieufederatie

12, 20, 53, 75

014

LASER Roermond

35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72

015

DLG, landinrichtingscommissie
Esvelderbeek

20, 23, 24

016

Staatsbosbeheer Regio Gelderland

7, 12, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 41, 48, 64,
71,72

017

Stichting Het Utrechts Landschap

14,54

018

Stichting Het Geldersch
Landschap

12, 13, 14,55,56,57

019

Gelders Particulier Grondbezit

8, 15, 22, 32, 34,36

020

DLG, Landinrichtingscommissie
Nijkerk-Putten

48,58

021

Vereniging Natuurmonumenten

7, 12, 14, 21, 28, 32, 34, 35, 36, 52, 58,
59, 72, 73

022

Waterschap Vallei & Eem

8, 9, 15, 20, 29, 32, 34, 35, 59

023

Stichting Vernieuwing Gelderse
Vallei

11, 31, 49, 51, 60, 67, 75

024

Vereniging tot behoud van natuur
en landschap in en om
Wageningen

41,60

025

GLTO Barneveld-Ede

61,63

026

Belangenvereniging Levendaal
e.o.

64

027

Initiatiefgroep Peppelensteeg

64

028

Kous Planontwikkeling

64

Particulieren:
Code

Naam inspreker

Paginanummers

Pl

P.C. Kleijer en A.C. VersteegKleijer

23,24,31,50

P2

J.A. Boersen

23, 24, 31

P3

A.M. Hilhorst

23, 24, 31

P4

T.T. Lont, Tisa Holding B.V.

23, 24, 31

P5

A.P. van Daatselaar

23, 24, 31

P6

G.W.C. van Esveld

23, 24, 31
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P7

J. Stroomberg

24

P8

J. Brand

44

P9

G.G. Schimmel

23,24

PlO

G. Van Wijncoop

66

Pil

G. Kok

49

P12

Th. A.W. Blom

45

P13

J.H. Ridder

13, 27, 45, 74

P14

J.E.G.D.A. den Hartog

46

P15

E. Bouwman

46

P16

D. Bakker

21, 22, 23, 24, 47, 65

P17

H.W. Ebbers namens W. vld
Ridder

23,47

P18

D. Van Heil

48

P19

H. Rozendaal

23

P20

B. de Wild

23

P21

D. Van Dasselaar

23

P22

Mts. H. en G. Winkoop

23

P23

W.G. Kroon

23

P24

A. van Heil

23

P25

W. van Dasselaar

23

P26

M. Bakker

23

P27

E. van Dasselaar

23

P28

B.G. de Wild

23

P29

Dhr/Mevr de Wild

23

P30

Dhr/Mevr van Dasselaar

23

P31

A. Mosterd

23

P32

J. Evers
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P33

Fam. van de Broek

23

P34

H. van Wincoop Evers

23

P35

H. van de Langemheen

23

P36

Mts. J. en W. Dekker Mulder

23

P37

Dhr/Mevr van Heil

23
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P38

J.D.v/d Voort

60

P39

W. van Laar

60

P40

E. Jochemsen

55

P41

G. Pater

23,49

P42

A. van Maanen

61

P43

H. van Dasselaar

61

P44

M. vld Haar

61

P45

A. van Kempen

61

P46

Dhr/Mevr Folmer

61

P47

Mts. J. en R.J.G. Verhoef

23, 24, 31

P48

mevr de Bondt en mevr De BondtVos

62

P49

S. Kraay

62

P50

Mts. H. en A. Ruitenbeek

62

P51

G. Van Sten-Jansen

62

P52

[Vof Fam Rozendaal

63

Landgoederen:
Paginanummers

Code Naam inspreker
L1

't Schoutenhuis b.v. namens E.J.
Bauwer-Swellengrebel

42

L2

H.P. Olthuis

43

L3

O.E. Baron van der Feltz

43

L4

Rentmeesterskantoor Witte b.v.,
namens, A.J.H. Barones van
Lynden

34, 36, 44

L5

M.M. Daniëls, namens eigenaren
landgoed Scherpenzeel

36,42

L6

H.H. Ridder

43

L7

M.M. Daniëls

62

L8

R. Feber (Landgoed
Breeschoten/Scherpenzeel)

63

,
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